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0. Bezpečnostné pokyny 

 
 1. Pozorne si prečítajte tieto inštrukcie – Pred začatím používania prijímača si 

prečítajte všetky bezpečnostné a prevádzkové pokyny. 

2. Uchovajte inštrukcie - Všetky bezpečnostné a prevádzkové pokyny si uložte pre 

použitie v budúcnosti. 

3. Všímajte si upozornenia - Striktne dodržujte všetky upozornenia a varovania. 

4. Riaďte sa inštrukciami – Počas prevádzky sa riaďte inštrukciami uvedenými v 

tomto manuály. 

5. Nepoužívajte prístroj v blízkosti vody – Zariadenie nesmie byť používané v 

blízkosti vody alebo vlhkosti, napr. vo vlhkých pivniciach, pri bazénoch a pod. 

6. Čistite iba suchou tkaninou. 

7. Nezakrývajte ventilačné otvory na kryte prístroja. Prístroj nainštalujte v súlade 

s inštrukciami od výrobcu. 

8. Neumiestňujte prístroj v blízkosti zdroja tepla ako sú radiátory alebo rúry, a ani pri 

iných 

zariadeniach produkujúcich tepla (napr. zosilňovače). 

9. Ak nepasuje elektrická zástrčka prijímača do vašej zásuvky, obráťte sa na 

odborníka na 

elektrické rozvody pre výmenu zastaranej zásuvky. 

10. Zabráňte, aby sa po prívodnom napájacom kábli nešliapalo, aby na ňom neboli 

umiestnené žiadne predmety a aby nebol príliš poprehýbaný. 

11. Používajte iba doplnky a príslušenstvo doporučené výrobcom. 

12. Používajte iba podstavce, stolíky alebo skrinky špecifikované výrobcom. Pri 

uložení alebo vyberaní prístroja do/zo stolíka dávajte pozor na jeho prevrhnutie. 

13. Počas búrok alebo ak nebudete prístroj používať dlhší čas, odpojte ho od 

elektrickej 

zásuvky. 
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14. Akékoľvek opravy prenechajte na autorizovaný servis. Prístroj je nutné dať 

skontrolovať zakaždým, ak došlo k akémukoľvek poškodeniu (aj k poškodeniu 

napájacieho kábla), ak sa do prístroja dostala voda alebo nejaký predmet, ak bol 

prístroj vystavený vlhku alebo dažďu, ak nepracuje normálne alebo ak spadol.  

15. VAROVANIE: Pri neoprávnenom alebo neodbornom zásahu do prístroja hrozí 

vážne riziko úrazu elektrickým prúdom. Akýkoľvek servisný zásah je oprávnený 

vykonať iba autorizovaný servisný pracovník. 

16. Uistite sa, že ventilačné otvory na kryte prijímača nie sú zablokované žiadnymi 

predmetmi, ako sú napr. noviny, obrusy, záclony a pod. 

17. UPOZORNENIE: Pre zabránenie úrazu elektrickým prúdom v žiadnom prípade 

nevystavujte prístroj dažďu, vlhkosti, padajúcej alebo špliechajúcej vode. Na prístroji 

nesmú byť umiestnené žiadne predmety naplnené vodou, ako sú napr. vázy. 

18. UPOZORNENIE: Miesta alebo koncovky označené symbolom môžu byť pod 

elektrickým prúdom. Externé pripojenie k takýmto miestam môže vykonať iba 

kvalifikovaná osoba! 

19. VAROVANIE: Ak sú batérie vložené nesprávne, môže dôjsť k výbuchu. Pri 

výmene batérii používajte výhradne batérie rovnakého typu. 

20. UPOZORNENIE: Batérie a ani priestor pre vloženie batérii nesmú byť vystavené 

intenzívnemu teplu, ako je slnečné žiarenie, oheň a pod. 

21. UPOZORNENIE: Napájacia elektrická zásuvka je využitá ako spôsob odpojenia 

prístroja. Z tohto dôvodu zabezpečte počas prevádzky prístup k napájacej zásuvke. 

22. Toto zariadenie je skonštruované z dvojitou izoláciou a je klasifikované v triede 2 

(Class II). Je navrhnuté tak, že nevyžaduje žiadne ďalšie bezpečnostné uzemnenie. 

23. Tento symbol blesku v rovnostrannom trojuholníku indikuje, že vo vnútri prístroja 

sa 

nachádzajú nezaizolované časti pod elektrickým napätím. 
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- Upozornenie: Vyvarujte sa otváraniu krytu prístroja – hrozí riziko úrazu elektrickým 

prúdom. Pod krytom nie sú žiadne časti, určené pre kontakt s užívateľom. Akúkoľvek 

opravu prenechajte autorizovanému servisu. 

- Symbol výkričníku v rovnostrannom trojuholníku upozorňuje na zvlášť dôležitú 

prevádzkovú inštrukciu v manuály k zariadeniu. 

24. Nevyhadzujte prístroj ani jeho súčasti do bežného domáceho odpadu. Pre 

zabránenie 

poškodenia životného prostredia ako aj zdravia ľudí, musí byť tento produkt správne 

recyklovaný. V prípade, že prístroj už nebudete potrebovať alebo používať, 

odovzdajte ho na skládku elektrického odpadu alebo predajcovi, ktorý je povinný 

zabezpečiť jeho správnu recykláciu. 
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1. Predstavenie modelu 

1.1 Hlavné Vlastnosti 

DVB-C kompatibilný (MPEG-II/ MPEG-IV/ H.264) 

Citlivý tuner s Loop-Through 

Podpora funkcie Blind search/Vyhľadávanie naslepo 

Plne farebný (32 bitov) displej (OSD)  

26 favoritných skupín a podpora rodičovského zámku  

Podpora Viac-jazyčného menu 

Podpora Viac-jazyčného audia 

Podpora Viac-jazyčných DVB Titulkov 

Elektronický Programový Sprievodca až na 7 dní 

Teletext výstup cez VBI a OSD 

USB 2.0 Rozhranie 

Podpora CI modulov 

Podpora množstva sieťových funkcií 
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1.2 Príslušenstvo 

l  Užívateľský manuál 

l  Diaľkové ovládanie 

l  Batérie 

 

 

 

 

Obrázok 1.Príslušenstvo 

 

 

 



 

8 

2. Prehľad  

2.1 Predný Panel 

 

 

Obrázok 2. Predný panel 

 

 
1. Power LED  
Sieťový indikátor. 
 
2. Displej  
Zobrazuje informácie o programe. V Standby móde zobrazuje aktuálny čas. 
 
3. Sieťové tlačidlo 
Slúži na prepnutie medzi Prevádzkovým a StandBy režimom. 
 
4. CH+/CH- 
Slúži na zmenu programu alebo na pohyb v menu. 
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2.2 Zadný Panel 

 

 

Obrázok 3. Zadný Panel 
 
1. LAN 
Pripojenie internetu pomocou Ethernet kábla. 
2. SPDIF 
Digitálny Audio výstup (Optický). 
3. TV SCART 
Pripojenie k TV pomocou Scart kábla. 
4. DV-OUT  
Pripojenie k TV pomocou HDMI kábla. 
5. USB2.0 
Jeden USB 2.0 Host Port. 
6. Cable OUT 
Pripojenie iného prijímača.  
7. Cable IN  
Pripojenie kábla z antény. 
8. RS232 
Sériový port RS232.  
9. ON/OFF 
Sieťový vypínač. 
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2.3 Diaľkové ovládanie (DO)  

 
1.    STANDBY: Zapína/Vypína prijímač 

2. F1: Funkčné tlačidlo. 

3. SHIFT: Zapne/Vypne timeshift.  

4. MUTE: Mute audio. 
5. I I : Pauza/Time shift. 

6. ◄◄: Rýchly posun vzad.  

7. ►►: Rýchly posun vpred.  

8. ●: Nahrávanie.  

9. ►: Prehrávanie.   

10. ■：Ukončenie nahrávania alebo prehrávania. 
11. MENU: Aktivuje hlavné menu. 

12. EXIT: Exit.. 
13. ▲/▼/◄/► :Kurzorové tlačidlá  

14. OK: Potvrdenie  
15. RELOAD: Zobrazí naposledy sledovaný program. 
16. EPG (Elektronický Programový Sprievodca): Zobrazí 

EPG. 

17. V+/V- : Zmena hlasitosti. 

18. P+/P-:  Zmena programu.  

19. INFO: Zobrazí informácie o programe. 

20. FAV: Zobrazenie favoritných skupín.  

21. NUMERIC KEY (0~9): Číselné tlačidlá. 

22. PAGE-/PAGE+: Listovanie po stranách. 
23. MEDIA : Prístup k USB menu. 

24. SAT: Zobrazenie zoznamu satelitov. 
25. SUB: Zobrazí zoznam dostupných jazykov pre titulky. 
26. TV/RAD: Prepínanie medzi TV a RÁDIO. 

27. FIND: Rýchle hľadanie programov.  
 

Obrázok 4. DO  
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28. V-FORMAT: Nastavenie režimu zobrazovania. 

29. TXT: Zobrazí teletext 

30. AUDIO: Zobrazí audio zoznam. 
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3. Inštalácia 

Po prvom zapnutí prijímača by ste mali zariadenie nainštalovať. 

Tip: Prednastavené heslo je 0000. Ak ste zabudli svoje heslo, kontaktujte Vášho 

predajcu prosím. 

 

3.1 Zapnutie 

1. Pripojte sieťový kábel do el. zásuvky. 

2. Prepnite sieťový vypínač do polohy ON. 

3. Pomocou tlačidla STANDBY zapnite prijímač do prevádzkového režimu. 

 

3.2 Manuálne vyhľadávanie 

Nastavenie Antény umožňuje konfigurovať parametre antény. 

Menu->INŠTALÁCIA-> Nastavenie Antény 

 

1. Transpondér (TP skrátene):  

Stlačte ◄ /► tlačidlo pre zmenu TP.  

Zelené tlačidlo slúži na pridanie 

nového TP, pokiaľ sa nenachádza 

v zozname TP. 

Žlté tlačidlo slúži na editáciu TP. 

Modré tlačidlo slúži na mazanie TP. 

 

2. Symbolová Rýchlosť: Zvýraznite  

symbolovú rýchlosť a zadajte Vami 

požadovanú voľbu. 

3. QAM: Stlačte ◄ /► tlačidlo pre zmenu typu QAM. 

4. Vyhľadať: Stlačte ČERVENÉ tlačidlo pre vyhľadávanie. 



 

13 

 

 

3.3 Automatické vyhľadávanie 

Menu->Inštalácia->Automatické Vyhľadávanie  

Po pripojení kábla vojdite do tohto menu a stlačte tlačidlo OK, prijímač automaticky 

vyhľadá všetky uložené TP. 

 

 

3.4 Vyhľadávanie naslepo 

Menu-> Inštalácia-> Vyhľadávanie naslepo 

Pomocou tejto funkcie prijímač vyhľadá všetky frekvencie o rozsahu 306000KHz do 

858000KHz. 

 

3.5 Výrobné nastavenie 

Pomocou tejto voľby uvediete prijímač do výrobných nastavení.  

Upozornenie: Po vykonaní výrobných nastavení budú všetky dáta VYMAZANÉ! 

 

1. Menu-> INŠTALÁCIA -> Výrobné nestavenie 

2. Zadajte heslo. 

3. Potvrďte tlačidlom OK. 

 

Tip: Ak zvolíte “áno”, všetky dáta aj nastavenia budú zmazané. Následne počkajte 

moment, až kým sa na obrazovke nezobrazí menu OSD jazyka, kde môžete zvoliť 

Vami požadovaný jazyk.  
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1) All/Všetko: Všetky dáta aj nastavenia budú zmazané. 

2) Channel List Only/Len zoznam programov: Všetky programy budú zmazané. 

3) Radio Channel Only/ Len zoznam rádio programov: Všetky rádio programy 

budú zmazané. 

4) Scramble Channel Only/ Len kódované programy: Všetky kódované 

programy budú zmazané. 

5) TP Channel Only/Len programy z TP: Všetky programy z vybraného TP budú 

zmazané. 

6) SAT Channel Only/ Len programy zo SAT: Všetky programy z vybraného 

satelitu budú zmazané. 
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4. Programový manažér 

Tip: Po stlačení tlačidla Sat stlačte tlačidlo OK pre potvrdenie výberu satelitu, 

následne sa Vám na obrazovke zobrazia programy len z Vami vybraného satelitu. 

 

4.1 Editácia programov 

Menu->EDITÁCIA PROGRAMOV->TV/Rádio Programy 

Editácia programov umožňuje programy presunúť, vymazať, premenovať  

a uzamknúť/odomknúť. 
 
Tip: Editácia Rádio programov je 

totožná s TV programami. 
 
1. Presun programov 

1) Stlačte Červené tlačidlo pre vstup do 

módu presunu. 
2) Nájdite Vami požadovaný program 

a potvrďte tlačidlom OK. 

3) Pomocou tlačidiel ▲/▼ vyberte miesto kam chcete program presunúť a následne 

opätovne stlačte tlačidlo OK. 

 

1.1 Presun programov do favoritných 

skupín 

1) Prejdite na program, ktorý chcete 

presunúť. Potom stlačte Modré tlačidlo. 

2) Pomocou tlačidiel ▲/▼ alebo ◄/► 

vyberte ďalšie programy, ktoré chcete 

presunúť do FAV skupiny. Potom stlačte 

Modré tlačidlo.  
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3) Pomocou tlačidiel ▲/▼ vyberte miesto kam chcete program uložiť a potvrďte 

tlačidlom OK. 

 

2. Vymazanie programov 

1) Pomocou tlačidiel ▲/▼ označte voľbu Delete/Vymazať a následne stlačte  

Zelené tlačidlo. 

2) Pomocou tlačidiel ▲/▼ vyberte program, ktorý chcete vymazať a potvrďte 

tlačidlom OK. 

3) Po ukončení stlačte tlačidlo EXIT, následne vyberte Áno pokiaľ chcete zvolený 

program naozaj vymazať. 

 

3. Zamknutie/odomknutie Programov 

1) Pomocou tlačidiel ▲/▼ označte voľbu Lock/Zamknúť a následne stlačte  Žlté 

tlačidlo. 

2) Pomocou tlačidiel ▲/▼ vyberte program, ktorý chcete uzamknúť a potvrďte 

tlačidlom OK. 

3) vložte heslo pre uzamknutie programu. Ak chcete zamknúť ďalší program, 

nebudete musieť opäť zadať heslo, až kým nestlačíte tlačidlo EXIT.  

 

Pozn.: Ak je vysvietený program uzamknutý, stlačte tlačidlo OK pre jeho odomknutie. 

 

 

4. Premenovanie programov 

1) Pomocou tlačidiel ▲/▼ označte voľbu Premenovať a následne stlačte  Modré 

tlačidlo. 
2) Pomocou tlačidiel ▲/▼ vyberte program, ktorý chcete premenovať a potvrďte 

tlačidlom OK. 

3) Pomocou virtuálnej klávesnice zadajte názov programu a potvrďte ho Modrým 

tlačidlom. 
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4.2 Editácia Favoritných programov 

 
Menu->EDITÁCIA PROGRAMOV-> Favoritné 

 

Vo favoritných skupinách môžete 

programy pridávať alebo odstrániť. 

1. Vyberte programy, ktoré chcete pridať 

alebo odstrániť z FAV zoznamu. 

2. Pomocou tlačidiel ◄/► zmeňte FAV 

skupinu a stlačte tlačidlo OK pre 

označenie programov do FAV skupiny. 

Pomocou farebných tlačidiel môžete 

zvoliť korešpondujúcu skupinu priamo.  

3. Pomocou tlačidla EXIT menu opustíte a programy budú uložené vo FAV 

skupinách. 

 

Pozn.: 

Ak zvolíte FAV zoznam, stlačte tlačidlo CH+/CH- kde možno zmeniť iba programy 

v tomto obľúbenom zozname. Pomocou tlačidla OK môžete tieto programy zobraziť. 

 

4.3 Triedenie Kan. 

Slúži na zoraďovanie kanálov. 

Menu-> EDIT CHANNEL ->Sort Channels 

Highlight the option you want and press the OK button to sort the channel list. You 

can sort by Alphabet, Transponder, FTAToCAS, Favor and Default. 

 

4.4 Užívateľský zoznam programov 

Užívateľský Zoznam kanálov umožňuje uložiť alebo načítať všetky dáta a 
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nastavenia. 

 

1. Menu-> Úprava kanálov -> Užívateľský zoznam programov-> Uložiť Dáta 

2. Menu-> Úprava kanálov -> Užívateľský zoznam programov-> Načítať Dáta 
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5. Nastavenia 

5.1 Systémové Nastavenia 

Menu->NASTAVENIE->Systémové nastavenie 

 
Tip: V menu sa pohybujte pomocou týchto tlačidiel ◄ /►. 

 

1. Menu Jazyk: Nastaví jazyk OSD Menu. 

2. Audio1: Nastaví prvý audio jazyk 
3. Audio2: Nastaví druhý audio jazyk 

4. Jazyk titulkov: Nastaví jazyk titulkov 

5. EPG Jazyk: Nastaví jazyk EPG. 

6. TXT Jazyk: Nastaví jazyk TXT. 

7. Digitálne Audio: Ak má program AC3 a 

PCM audio jazyk súčasne a zvolíte RAW, 

tak bude nastavený AC3 audio jazyk ako 

predvolený výstup a pri výbere sa nastaví 

PCM audio jazyk ako predvolený výstup. 

8. Scart Output: pokiaľ je HDMI 

nastavené na 576i alebo 480i, môžete 

meniť nastavenie SCART medzi CVBS a 

RGB. 

9. Automatický výber programu: Ak 

nastavíte ON/ZAP, tak programy sa budú 

automaticky prepínať už v zozname 

programov pri ich listovaní, ak však nastavíte voľbu OFF/VYP, tak budete musieť 

program dodatočne potvrdiť tlačidlom OK.  
10. Automatické opustenie zoznamu PRG.: Ak nastavíte ON/ZAP, tak po 

potvrdení programu tlačidlom OK zoznam programov automaticky zmizne, ak však 
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nastavíte voľbu OFF/VYP, tak zoznam programov budete musieť opustiť tlačidlom 

Exit.  

11. Zoznam predošlých prog.: Túto voľbu je možné buď zapnúť alebo vypnúť. Ak 

ju zapnete, tak po stlačení tlačidla Recall sa Vám zobrazí zoznam posledných 

sledovaných programov. 

12. Úsporný režim: Možnosť zapnúť alebo vypnúť úsporný režim. 

13. Čas v pohotovostnom režime: Môžte nastaviť či sa má alebo nemá 

zobrazovať čas v pohotovnostnom režime. 

14. JAS Predného panela: nastavenie jasu predného panela. 

15. Nastavenie predného displeju: Možnosť nastaviť či sa má zobrazovať na 

prednom dipleji vysielaný kanál alebo hodiny. 

16. Povoliť X-časový posun 

17. Typ zoznamu programov 

 

5.2 OSD Nastavenie 

Menu-> NASTAVENIE ->OSD 

NASTAVENIE 

1. Priehľadnosť Menu: Nastavte 

priehľadnosť OSD menu. 

2. Priehľadnosť TXT: Nastavte 

priehľadnosť TXT. 

3. Mód zobrazenia: Nastavte HD formát spomedzi 1080p, 1080i, 720p, 576i or 

576p. 

4. Typ TV: Nastavte TV Type spomedzi PAL/NTSC/Auto. 
5. Pomer strán: Nastavte formát zobrazenia v závislosti na pomere obrazovky. 

Vyberte televíznu obrazovku buď 4:3 alebo 16:9 v závislosti od typu televízora, alebo 

stlačte tlačidlo MODE na diaľkovom ovládači priamo. 

6. Dĺžka zobrazenia OSD: Nastavte dĺžku zobrazenia informačnej lišty. 
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5.3 Rodičovská kontrola 

 
Menu-> NASTAVENIE ->Rodičovská kontrola 

Rodičovská kontrola umožňuje nastaviť limit pre každý program alebo zmeniť 

Vaše predošlé heslo. Taktiež môžete vykonané zmeny uzamknúť pomocou 

Uzamknúť inštaláciu, Uzamknúť editáciu Programov a Uzamknúť Systém. 

Taktiež môžete zmeniť Age Rating/Vek. 

 

5.4 Čas 

Menu-> NASTAVENIE ->Čas 

 
5.4.1 Nastavenie Času  
 

Menu->NASTAVENIE ->Čas->Nastavenie času 

Tu môžete nastaviť mód času, časovú zónu a letný čas. 
 

1. Mód času 

Pomocou tlačidiel ◄/► môžete zmeniť 

mód času na Auto alebo Manual, pri 

voľbe Manual môžete zadať čas ručne. 

 

2. Časové pásmo 

Nastaviť časové pásmo podľa Vášho 

mesta. 

 

3. Letný čas 

Ak Váš región vyžaduje zmenu letného času, tak použite tlačidlo ◄/► a zvoľte voľbu 

ZAP. 
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4. Čas 

Umožňuje vybrať, či sa má brat čas zo siete alebo zo satelitu. 

 
 

5.4.2 Časovač udalostí 
Časovač Udalostí: Tu môžete nastaviť až 8 časových udalostí, pomocou ktorých 

môžete vykonať automatické nahrávanie alebo prehrávanie. 

 
1. Menu-> NASTAVENIE ->ČASOVAČ-> Časovač udalostí alebo môžete rovno 

stlačiť tlačidlo TIMER/Časovač. 

2. Stlačte ZELENÉ pre nastavenie časovača a tlačidlom OK voľbu potvrdíte. 

Programy 

Vyberte program zo zoznamu programov. 

Dátum 

Zadajte dátum začiatku. 

Štart/Stop 

Zadajte čas začiatku a konca. 

Opakovať 

• <1X> len jeden krát. 

• <Day> Každý deň. 

• <Weekly> Každý týždeň  

• <1-5> Od pondelka do piatka. 

• <6-7> Od soboty do nedele. 

Standby mód po ukončení 

Ak zvolíte voľbu Áno, tak po ukončení udalosti sa prijímač automaticky prepne do 

standby módu.  

Doba záznamu 

Ak zvolíte voľbu Áno, tak nahrávka bude automaticky uložená na pripojené USB 

zariadenie. 
3. V menu Časovača udalostí, pomocou červeného tlačidla udalosť zmažete 
a pomocou žltého tlačidla udalosť môžete editovať. 
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6.4.3 Časovač spánku 
Časovač spánku zabezpečí automatické vypnutie prijímača. 
1. Menu-> NASTAVENIE ->ČASOVAČ-> Časovač spánku. 

2. Pomocou tlačidiel ◄/► zvoľte voľbu alebo zadajte počet v minútach. 

3. Stlačte OK pre uloženie. 

 
6.4.4 APD nastavenia 
Umožňuje nastaviť automatické zníženie napájania. 

 

5.5 CA Menu 

Kartu vkladajte zlatým čipom nadol do čítačky kariet. 

Menu-> NASTAVENIE ->CA Menu 
Zobrazíte informácie o CA karte. 

 

5.6 Pripojenie k LAN 

 
5.6.1 Nastavenie IP 
1. Pripojte ethernet kábel k routru. 

2. Menu->Nastavenie->Nastavenie IP   

Ak je kábel pripojený správne, tak 

prijímač zobrazí “Connect/Pripojený”. 

V tomto menu môžete nastaviť IP adresu 

manuálne, ale taktiež aj automaticky.  

Červené: Získajte IP adresu 

automaticky. 

Zelené: Test siete.  
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5.6.2 Pripojenie k Wi-Fi (Wireless LAN) 
1. Pripojte wireless USB dongle k USB portu. 

2. Vstúpte do Menu->Nastavenie->Wireless Nastavenie ->Vyhľadávanie 

prístupového bodu. 

3. Vyberte Vami požadovanú Wi-Fi sieť 

zo zoznamu. 

4. Stlačte OK  a vložte heslo. 

5. Vstúpte do 

Menu->Nastavenie->Wireless 

Nastavenie ->Stav IP. 

Ak ste k sieti pripojený bude sa korektne 

zobrazovať IP adresa a stav bude 

“Connect/Pripojený”. 

 

5.7 USB Update 

Menu-> Nastavenie ->USB update 

Cez USB Update môžete aktualizovať softvér pomocou USB HDD alebo USB 

disk. 

 

5.8 Aktualizácia cez sieť 

Menu-> Nastavenie ->Aktualizácia cez sieť 

Cez Aktualizácia cez sieť môžete aktualitovať software pomocou siete. 

 

5.9 Informácie o prijímači 

Menu-> NASTAVENIE ->O Zariadení 

V tomto menu získate všetky informácie o zariadení. 
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6. X-tras 

 

6.1 Kalendár 

Menu->X-tras-> Kalendár 

Kalendár zobrazenia aktuálneho dňa v kalendári. Ku dňu môžete pridať poznámku. 

 

6.2 Hry 

Menu->X-tras-> Hry 

9 Hier pre volné chvíle. 

 

 

6.3 Sieťové aplikácie 

 

6.3.1 FTP Download 
Umožňuje sťahovať SW, hudbu, 

fotografie a ďalšie mulimediálne súbory z 

FTP. 

1. Menu->X-tras -> Sieťové aplikácie 

->FTP Download 

2. Vyplnte všetky požadované 

informácie. 

3. Prejdite na Connect Net a stlačte 

tlačidko OK, pre vstup do FTP. 

4. Vyberte súbory ktoré chcete stiahnuť 

do prijímača (na pripojené USB zariadennie) a kliknite OK. 
5. Stlačte Červené tlačidlo pre vstup do FTP_DOWNLOAD priečinka na USB. 
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6.3.2 Počasie 
Menu->X-tras -> Sieťové aplikácie -> Počasie 
Tu môžete zadať názov mesta a prechádzať počasie pre toto mesto na najbližšich 5 

dní. 

Červené: Zmena mesta alebo jednotky. 

 

6.3.3 RSS 
Menu-> X-tras->Sieťové aplikácie ->RSS 
Stlačte Červené tlačidlo pre pridanie RSS web stránky, potom si môžete prečítať jej 

obsah. Pomocou Žltého tlačidla RSS stránku vymažete. 

 
6.3.4 Kurzový lístok 
Môžte využivať na prieskum a prevod meny. 

Menu-> X-tras-> Sieťové aplikácie -> Kurzový lístok 

 
6.3.5 Burzový lístok 
Môžete zobraziť informácie o akciách. 

Menu-> X-tras-> Sieťové aplikácie -> Burzový lístok 
 
6.3.6 IPTV 
Pridávanie ďalších IPTV zdrojov televízneho vysielania. 
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7. Multimédia 

Menu-> Multimédiá -> USB alebo priamo tlačidlo MEDIA. 

USB môže prehrávať množstvo multimediálnych súborov, taktiež nahrávať programy 

a následne ich sledovať pomocou pripojeného USB HDD alebo USB disku.  

 

Pozn.: Prijímač podporuje FAT, FAT32 a NTFS formát pre USB disk alebo USB 

HDD. 

 

7.1 Jednoduché operácie 

1. Nástroje 
!  Premenovanie súboru 

1) Vojdite na priečinok. 

2) Stlačte Červené tlačidlo a označte 

voľbu Premenovanie. 

3) Stlačte OK tlačidlo pre premenovanie 

súboru alebo priečinka. 

 

!Vymazanie súborov 

1) Vojdite na priečinok. 

2) Stlačte Červené tlačidlo a označte voľbu Vymazanie. 

3) Stlačte OK tlačidlo pre vymazanie súboru alebo priečinka. 

 
!  Presun súborov 

1) Vojdite na priečinok. 

2) Stlačte Červené tlačidlo a označte voľbu Presunúť do. 

3) Vyberte miesto presunu. 
4) Stlačte OK tlačidlo pre presun súboru. 
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!  Kopírovanie súborov 

1) Vojdite na priečinok. 

2) Stlačte Červené tlačidlo a označte voľbu Skopírovať do. 

3) Vyberte miesto presunu. 
4) Stlačte OK tlačidlo pre skopírovanie súboru. 

 

!  Vytvorenie nového priečinka 

1) Stlačte Červené tlačidlo a označte voľbu Vytvoriť nový priečinok. 

2) Stlačte OK tlačidlo pre vytvorenie nového priečinka. 

 
!  Triedenie 

1) Stlačte Červené tlačidlo a označte voľbu Triedenie. 

2) Zvoľte typ triedenia. (Názov/Dátum/Veľkosť) 

3) Stlačte OK tlačidlo pre vykonanie triedenia. 

 
!  Formátovať Disk 

1) Označte alebo zadajte partíciu disku. 

2) Stlačte Červené tlačidlo a označte voľbu Formátovať Disk. 

3) Stlačte OK tlačidlo a následne vyberte mód formátovania (Fat a NTFS). Stlačte 

OK tlačidlo pre potvrdenie formátovania. Po naformátovaní sa všetky údaje 

VYMAŽÚ! 

 
2. Upload  
!  Upload Data na USB 

1) Vložte USB disk. 

2) Stlačte Žlté tlačidlo a označte voľbu Upload Data na USB. 

3) Stlačte OK tlačidlo a nastavte USB disk. 
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!  Upload na FTP 

1) Označte súbor alebo priečinok. 

2) Stlačte Žlté tlačidlo a označte voľbu Upload na FTP. 

3) Stlačte OK tlačidlo pre upload alebo vyberte priečinok na FTP. 
 

7.2 Nastavenia 
 
 
1. Mód prehrávania 
 
!  Loop 
Nastavte Loop stav na Normálny, Vzad, 
Náhodne, Single alebo Off. 
 
!  Interval Slide Show 
Nastavte Slide Show Interval od 
2S-10S. 
 
!  Mód zobrazovania Fotiek 
Nastavte Mód zobrazovania Fotiek na Plné, 2x2 Náhľad alebo 2x3 Náhľad. 
 
 
2. PVR Nastavenie 
 
!Partícia záznamu 
Zvoľte partíciu kam sa budú ukladať 
Vaše nahrávky. 
 
!  Mód záznamu 
Zvoľte mód záznamu Program alebo  
Transpondér. 
 
!  Typ záznamu 
Zvoľte typ záznamu TS alebo PS. 
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!  Čas záznamu 
Nastavte Čas záznamu na vyp, 30, 60, 90, 120 minút alebo vložte číslo v minútach 
priamo. 
 
!  Auto Timeshift 
Nastavte automatické spustenie funkcie Timeshift. 
 
!  Timeshift Nastavenie veľkosti vyrovnávacej pamäti (MB) 
Nastavenie veľkosti vyrovnávacej pamäti pre Timeshift na Vyp, 100, 200, 400, 800, 
1600, 3200, 6400 MB. 
 
!  Timeshift vyžaduje uloženie 
Nastavenie Timeshift ak je potrebné uloženie na USB zariadenie. 
 
!  Timeshift do nahrávky 
Táto voľba Vám umožní timeshift zaradiť do nahrávky. 
 
!  Spustenie prehrávania z pozície 
Táto voľba Vám umožní sledovať prehrávanie nahrávky z naposledy ukončeného 
miesta.  
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7.3 Prehrávanie súborov 

 
1. Hudba 
1) Stlačte ◄/► pre vybratie položky 

hudba. 

2) Stlačte ▲/▼ pre zmenu priečinka 

alebo súboru a potvrďte tlačidlom OK 

pre otvorenie priečinka alebo prehratie 

hudobného súboru. 
 

 

OK: Prehratie vybraného priečinka. 

▲/▼: Umožňuje výber súboru. 

►: Prehrávanie. 

■ : Ukončenie prehrávania. 
I◄◄: Prehratie predošlého súboru. 
►►I: Prehratie nasledujúceho súboru. 

◄◄: Rýchle prehrávanie späť. 
►►: Rýchle prehrávanie vpred. 
PAUSE/||: Pauza.   

VOL+/VOL-: Zmena hlasitosti.  

EXIT: Ukončenie prehrávania. 
 
 
2. Obrázky 
1)  Stlačte ◄/► pre vybratie položky Obrázky. 

2)  Stlačte ▲/▼ pre zmenu priečinka alebo súboru a potvrďte tlačidlom OK pre 

otvorenie priečinka s fotkami. 

 

Tip: Pomocou Zeleného tlačidla vojdete do Módu Prehrávania kde môžete 
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nastaviť Mód Zobrazovania Fotiek spomedzi Plného zobrazenia, Náhľad 2x2 

alebo Náhľad 2x3.  

 
OK: Slúži na zobrazenie fotky. 

▲/▼/◄/►: Pomocou týchto tlačidiel sa 

pohybujete v zozname fotiek. 

I◄◄: Prehratie predošlého súboru. 
►►I: Prehratie nasledujúceho súboru. 

PAUSE/||: Pauza. 

ZOOM: Zoom: x1 ->x2->x4 ->x8 ->x16 

->x1. 

EXIT: Opustenie menu. 
 
3. Filmy 
1)  Stlačte ◄/► pre vybratie položky Filmy. 

2)  Stlačte ▲/▼ pre zmenu priečinka alebo súboru a potvrďte tlačidlom OK pre 

otvorenie priečinka s filmami.  
 

OK: zobrazí Play list alebo prehrá vybraný súbor. 
►: Prehrá vybraný súbor. 
PAUSE/||:Pauza. 
■: Ukončí prehrávanie 
◄◄: Rýchle prehrávanie späť. 
►►: Rýchle prehrávanie vpred. 
I◄◄: Prehratie predošlého súboru. 
►►I: Prehratie nasledujúceho súboru. 

INFO: Zobrazí priebeh prehrávania. 
Opätovný stlačením sa Vám zobrazia 
detailné informácie o súbore. 
AUDIO: Nastaví audio jazyk. 
SUB: Ak prehrávaný súbor má aj titulky, 
tak pre ich zobrazenie stlačte tlačidlo 
SUB. 
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VOL+/VOL- : Zmena hlasitosti 
Find &(0-9): Preskočenie na Vami zvolenú pozíciu. 
ZOOM: Zoom: x1 ->x2->x4 ->x8 ->x16 ->x1. 
EXIT: Opustenie menu. 
 
4. PVR 
1)  Stlačte ◄/► pre vybratie položky PVR. 

2)  Stlačte ▲/▼ pre zmenu priečinka alebo súboru a potvrďte tlačidlom OK pre 

otvorenie priečinka PVR. 
Nahraté súbory sú uložené v priečinku s názvom ALIDVRS2. 

 

OK: zobrazí Play list alebo prehrá vybraný súbor. 
►: Zobrazí priebeh prehrávania. 
PAUSE/||: Pauza alebo Krok. 
■: Ukončí prehrávanie 
◄◄: Rýchle prehrávanie späť. 
►►: Rýchle prehrávanie vpred. 
I◄◄: Prehratie predošlého súboru. 
►►I: Prehratie nasledujúceho súboru. 

INFO: Zobrazí priebeh prehrávania. Opätovný stlačením sa Vám zobrazia detailné 
informácie o EPG. 
AUDIO: Nastaví audio jazyk. 
SUB: Ak prehrávaný súbor má aj titulky, tak pre ich zobrazenie stlačte tlačidlo SUB. 
TXT：Ak prehrávaný súbor má TXT, tak pre zobrazenie stlačte tlačidlo TXT. 
CH+: Označenie záložky. 

CH-: Skok na záložku. 

Find&(0-9): Preskočenie na Vami zvolenú pozíciu. 
◄/►: Presun vpred alebo vzad. 
EXIT: Opustenie menu. 
 
5. Play List 
Z Play listu môžete prehrávať filmy/fotky/hudbu/PVR súbory. 
 
1) V USB Menu sa presuňte na Filmy/fotky/hudbu/PVR súbory a stlačte tlačidlo 
FAV pre ich označenie, potom stlačte Zelené tlačidlo pre vstup do menu Play Listu, 
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kde budete vidieť Vami označené súbory. 
2) V súboroch Filmy/fotky/hudbu/PVR môžete pomocou tlačidla FAV presúvať tieto 
súbory do Play Listu len v súlade s nápovedou. 
3) Pomocou Červeného tlačidla súbor označíte a tlačidlom OK súbor presuniete na 

Vami určené miesto. 

4) Pomocou Zeleného tlačidla nastavíte Mód Prehrávania. 
5) Pomocou Žltho tlačidla vymažete označený súbor z Play Listu. 
6) Pomocou Modrého tlačidla vymažete všetky súbory z Play Listu. 
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8. Jednoduché operácie  

8.1 Audio 

Tu môžete zvoliť preferovaný Audio jazyk, pokiaľ má program dostupných viacej 

jazykov. 

1. Stlačte AUDIO tlačidlo. 
2. Pomocou ▲/▼ tlačidiel vyberte jazyk 

a voľbu potvrďte tlačidlom OK.. 

3. Výber orientácie zvuku (Ľavý, Pravý, 

Stereo). 

4. Stlačte EXIT pre Opustenie menu. 

 
  

8.2 EPG 

Môžete zobraziť EPG informácie 

všetkých programov. 

1. Stlačte EPG tlačidlo. 

2. Stlačte zelené tlačidlo pre prepnutie 

EPG módu medzi Týždenné EPG a 

Denné EPG. 

 

Týždenné EPG: 

1) Stlačte ▲/▼ pre zmenu programu. 

2) Stlačte ◄ /► pre zmenu dátumu. 

3) Stlačte OK tlačidlo, následne pomocou ▲/▼ označte Vami vybratú  EPG 

udalosť. Stlačte Record tlačidlo pre vstup do menu Nastavenie časovača. Po 

nastavení stlačte tlačidlo OK pre pridanie časovej udalosti pomocou EPG.  
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Denné EPG: 

1) Stlačte ▲/▼ pre zmenu programu. 

2) Stlačte ◄/► pre zmenu EPG 

udalosti vybratého programu. 

3) Vyberte EPG udalosť, stlačte 

Record tlačidlo pre vstup do menu 

Nastavenie časovača. Po nastavení 

stlačte tlačidlo OK pre pridanie časovej 

udalosti pomocou EPG. 

 

 

8.3 Titulky 

Môžete si zvoliť jazyk titulkov, ak program titulky vysiela. 

 

1. Stlačte SUB tlačidlo. 

2. Vyberte požadovaný jazyk titulkov a stlačte tlačidlo OK. Titulky vo vybranom 

jazyku sa budú zobrazovať v dolnej časti obrazovky. 

 

8.4 Teletext 

Môžete zobraziť informácie teletextu. 

1. Stlačte TXT tlačidlo. 

2. Pomocou ▲/▼ tlačidiel meníte 

stránky nahor a nadol. 

3. Pomocou Číselných(0-9) tlačidiel 

zadávate voľbu priamo. 

4. Pomocou farebného tlačidla sa 

môžete vrátiť o stranu späť. 
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8.5 Hľadať programy 

Program môžete vyhľadať veľmi rýchlim spôsobom pomocou stlačenia tlačidla FIND. 

Alebo stlačením Modrého tlačidla v OK Zozname/FAV Zozname. 

8.6 Informácie o Programe 

Ak počas sledovania stlačíte tlačidlo INFO, tak sa Vám zobrazia informácie 

o programe. 

1. Hlavné Informácie 

 

 

 

 

 

 

: FTA program. 

: Kódovaný program. 

: Zvuk aktuálneho programu nie je Dolby. 

: Zvuk aktuálneho programu je Dolby. 

: Aktuálny program nemá EPG informácie. 

: Aktuálny program má EPG informácie. 

: Aktuálny program nemá TXT informácie. 

: Aktuálny program má TXT informácie. 

: Aktuálny program je odomknutý. 

: Aktuálny program je zamknutý. 

: Aktuálny program nie je HD. 

:  : Aktuálny program je HD. 
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2. EPG Informácie 

 

Stlačte INFO tlačidlo pre zobrazenie 

detailných EPG informácií, stlačte ◄/► 

pre zmenu nasledujúcej udalosti. 

Opätovný stlačením tlačidla INFO 

ponuku zrušíte. 
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9. Zoznam programov 

Táto kapitola vám pomôže pracovať v zozname kanálov. 

 

9.1 OK Zoznam  

 
1) Stlačte OK tlačidlo pre vstup do zoznamu programov počas sledovania. 

2) Pomocou ◄/► tlačidiel zmeníte typ zoznamu programov. (Všetky programy/ 

FTA programy /Kódované programy 

/HD programy) 

3) Stlačte Červené tlačidlo pre triedenie 

programov. Vyberte Vami požadovanú 

voľbu a potvrďte tlačidlom OK. 

4) Stlačte Zelené tlačidlo pre triedenie 

podľa TP. 

5) Pomocou Žltého tlačidla môžete 

vyvolať rýchlu voľbu vyhľadávania 

podľa počiatočného písmena. 

6) Pomocou Modrého tlačidla vstúpite do menu Rýchleho vyhľadávania. 

9.2 FAV Zoznam  

 
1) Ak chcete vytvoriť niekoľko FAV zoznamov, tak stlačte tlačidlo FAV pre vstup do 

FAV skupiny. 

2) Stlačte ◄/► tlačidlo pre zmenu rôznych obľúbených skupín a pomocou tlačidla 

OK môžete vybrať program do konkrétnej skupiny. 

3) Stlačte Červené tlačidlo pre triedenie programov. 

4) Stlačte Zelené tlačidlo pre úpravu programov vo FAV zozname (presunúť, 

vymazať, premenovať, zamknúť/odomknúť, vymeniť programy vo FAV 
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skupinách). 

5) Pomocou Žltého tlačidla môžete vyvolať rýchlu voľbu vyhľadávania podľa 

počiatočného písmena. 

6) Modré tlačidlo vám pomôže rýchlo nájsť program, ktorý chcete.  

 

Poznámka: Ak ste vybrali FAV zoznam, tak pomocou CH + / CH- tlačidiel možno 

zmeniť iba programy v tomto obľúbenom zozname.  
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10. Ovládanie USB 

 

10.1 Nahrávanie a Timeshift 

 
10.1.1 Nahrávanie 
 
1. Spustiť nahrávanie 

1) Stlačením ● tlačidla spustíte nahrávanie sledovaného programu. 

2) Ak ste nastavili časovač a voľba Časový záznam je zapnutá, tak nahrávanie 

začne automaticky v zvolený čas. 

 

2. Ukončiť nahrávanie 

1) Pomocou tlačidla ■ nahrávanie ukončíte.  

2) Ak ste nastavili časovač, tak nahrávanie bude ukončené automaticky.  

3) Taktiež sa nahrávanie ukončí automaticky pokiaľ na USB HDD alebo USB disku 

nie je postačujúce miesto. 

 

3. Ostatné operácie počas nahrávania 

Pre zobrazenie informácií o dĺžke nahrávania stlačte tlačidlo INFO. Opätovným 

stlačením tlačidla sa Vám zobrazia detailné informácie o nahrávke. Pomocou ► 

tlačidla sa prepnete do módu prehrávania. Pomocou ● tlačidla možno nastaviť dĺžku 

nahrávania. Pomocou PAUSE/|| tlačidla môžete nahrávanie pozastaviť, opätovným 

stlačením tlačidla nahrávanie opäť spustíte. Pomocou ◄◄/►► tlačidiel môžete 

v móde prehrávania vyvolať rýchle pretáčanie dopredu alebo dozadu. 

 

10.1.2 Timeshift 
 
Timeshifte umožňuje pozastaviť živé vysielanie a vrátiť sa k nemu neskôr, a 



 

42 

pokračovať tam, kde ste prestali. 

Pomocou PAUSE/|| tlačidla timeshift spustíte. Pomocou ► tlačidla spustíte program. 

Pre zobrazenie informácií o nahrávaní stlačte tlačidlo INFO. Pomocou PAUSE/|| 

tlačidla môžete prehrávanie pozastaviť/spustiť. Pomocou ◄◄/►► tlačidiel vyvoláte 

rýchle pretáčanie dopredu alebo dozadu. Pomocou tlačidla ■ timeshift ukončíte. 

Taktiež timeshift ukončíte pri každej zmene programu. 

 

10.2 Zoznam PVR 

1. Stlačte ► pre vstup do zoznamu PVR. 

2. Pomocou ▲/▼ vyberte požadovanú nahrávku a prehrávanie spustíte pomocou 

tlačidla OK. 

3. Pomocou Modrého tlačidla vyvoláte 

prehrávanie na celej obrazovke. 

Tlačidlom Exit sa opätovne dostanete 

do PVR Zoznamu. 

4. Ak chcete PVR súbor zmazať, 

vyberte ho pomocou tlačidiel ▲/▼ 

a stlačte Žlté tlačidlo pre vymazanie. 
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11. Ďalšie informácie 

11.1 Riešenie problémov  

1. Displej na prednom panely nesvieti. 

• Nie je pripojený napájací kábel, skontrolujte, či je napájací kábel pripojený do 

zásuvky. 

• Skontrolujte, či je sieťový vypínač v polohe ON/ZAP. 

 

2. Žiaden obraz 

• Uistite sa, že je prijímač v prevádzkovom režime. (Stlačte STANDBY tlačidlo) 

• Uistite sa, že AV/HDMI/YUV káble je pripojený k TV. 

• Uistite sa, že anténny kábel riadne pripojený k zariadeniu 

 

3. Nekvalitný obraz alebo zvuk 

• Uistite sa, že v blízkosti nie je mobilný telefón. 

• Skontrolujte zapojenie vonkajšej jednotky, vrátane kabeláže a LNB. 

4. Žiaden obraz alebo zvuk 

• Skontrolujte pripojený AV/HDMI kábel. 

• Skontrolujte úroveň hlasitosti na Vašej TV. 

• Skontrolujte, či nemáte aktivovanú funkciu MUTE 

 

5. DO nepracuje 

• Nasmerujte DO priamo na zariadenie. 

• Skúste vybrať a opäť vložiť batérie. 

• Vymeňte batérie za nové 

 

6. Nedá sa pripojiť k sieti 

• Uistite sa, či domáca sieť pracuje správne. 

• Uistite sa, či je LAN kábel pripojený k routru. 
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• Uistite sa , či aj iné zariadenia pracujú vo vašej Wi-Fi sieti. 

• Opätovne zadajte heslo k Wi-Fi. 

• Opätovne zadajte IP adresu. 

• Reštartujte prijímač 
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11.2 Technická Špecifikácia 

Tuner & Programy 

Číslo tunera 1 

Vstupná frekvencia: 51 - 860MHz 

Vstupný rozsah 40dBuv - 90dBuv 

Vstupná impedancia 50Ω 

Demodulácia 4, 16, 32, 64, 128 a 256-QAM (ITU-T J.83 annex A, B a C kompatibilné) 

 

MPEG 

Transport Stream MPEG-2 ISO/IEC 13818Transport stream špecifikácia 

Úroveň Profilu MPEG1,MPEG-2 MP@ML,H.264, VC1, DV, DivX, a MPEG4 

Vstupná Rýchlosť 80 Mbps for MPEG Transport Stream a 25 Mbps pre DV stream  

Pomer Strán 4:3, 16:9 

Video Rozlíšenie 576i, 576p, 480i, 480p, 720p50, 720p60, 1080i.1080p 

Audio Dekódovanie MPEG-2 layer I a II (Music cam),MPEG4 AAC a MPEG4 AAC-HE (AAC+),Dolby 

Digital (AC-3) s prenosovými rýchlosťami až 640 K bits /s, LPCM až do 48 KHz,MP3. 

Audio Mód Single kanál/Duálny kanál/Joint stereo/Stereo 

Vzorkovanie 32, 44.1 a 48 KHz 

 

Napájanie 

Vstupné napätie AC 100 ~240V, 50/60Hz 

Spotreba Max. 25 W 

Ochrana Interná poistka 

 

Fyzické vlastnosti 

Váha (Netto) Okolo 2.5kg 

Operačná Teplota 0°C to + 40°C 

Skladovacia Teplota -40°C to + 65°C 
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11.3 Slovník pojmov 

"  Systém riadenia prístupu  
Kontrolovaný prístup k sledovaniu a záznamu programu alebo celého multiplexu - 
vykonáva sa kódovaním. Sledovanie umožňuje dekódovací modul, spravidla 
vybavený spoplatnenou čipovou kartou. Prijímač môže mať dekódovací CA modul 
priamo vstavaný alebo byť vybavený Cl slotom pre jeho zasunutie. 
 
"  EPG 

EPG je anglická skratka Electronic Program Guide (Elektronický programový 
sprievodca) označujúci štandardnú doplnkovú službu digitálneho televízneho 
vysielania. Ide o televízny program vysielaný v rámci každého digitálneho multiplexu 
doplnený o podrobné informácie o programoch. 
 
"  HDMI (High-Definition Multimedia Interface) 
HDMI je skratka anglického označenia High-Definition Multi-media Interface. Je to 

rozhranie pre prenos nekomprimovaného obrazového a zvukového signálu v 

digitálnom formáte. Môže prepojovať zariadenie ako napríklad satelitný prijímač, 

DVD prehrávač alebo A/V receiver s kompatibilným výstupným zariadením, ako 

napríklad plazmová TV. 

HDMI podporuje prenos videa v štandardnej, rozšírenej alebo high-definition 

kvalite, a až 8-programový digitálny zvuk. Rozhranie nezávisí na rôznych 

televíznych a satelitných štandardoch, pretože prenáša nekomprimované video 

dáta. 

 

"  PID  
Skratka pre Paketový Identifikátor. Jedná sa o súbor čísel, identifikujúci pakety v 
jednom dátovom toku. 
 
"  Teletext  
Teletext je prenos textových informácií prostredníctvom televízneho signálu. 

Vznikol v roku 1970 vo Veľkej Británii. 

V bežnom analógovom televíznom vysielaní sa za sekundu vysiela niekoľko 

desiatok Polsnímkov. A medzi týmito polsnímkami ostáva čas pre odoslanie 
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teletextových informácií, ktoré obvykle obsahujú spravodajstvo, televízny program, 

reklamu a iný obsah. Pre vysielanie teletextu sa používajú zatemnené riadky 19 a 

20 nepárneho polsnímka a 332 a 333 párneho polsnímka. Teletext sa nevysiela 

spojito, ale prerušovane pomocou dátových blokov, ktorým sa hovorí pakety. 

Vysielajú sa vlastne číslicové signály, z nich časť slúži ako riadiace informácie pre 

teletextový dekodér televízie. 
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