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Záruka produktu 
• Tento prijímač slúži na príjem HD signálu pre digitálne satelitné vysielanie.  

• Tento návod na obsluhu môže byť zmenený v závislosti na zlepšení funkcií.  

• Ak nebudete dodržiavať pokyny uvedené v tomto návode, nepreberáme zodpovednosť za škody 

alebo zranenia. 

 

 

 

Autorské práva a Ochranné známky 
• Dolby Digital: Vyrobené v licencii spoločnosti Dolby Laboratories. 

[Dolby] a [ ] symbol sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories. 

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

alebo registrované ochranné známky spoločnostiHDMI licensing LLC. 
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Upozornenie 
Prečítajte si pozorne tento návod a uistite sa, že ste pochopili jeho inštrukcie. Pre vašu 

bezpečnosť, si pozrite nasledujúce symboly: 

 

 
Označujú dodatočné informácie pre užívateľa, aby si používateľ 
bol vedomý možných problémov a informácií. 

 

Označuje nebezpečnú situáciu, ktorá, ak sa jej nevyhnete, môže 
mať za následok vážne zranenie. 

 

Riziko úrazu elektrickým prúdom, neodstraňujte kryt (alebo zadnú 
stranu zariadenia).  
Nikdy neopravujte zariadenie sami. Servis zverte kvalifikovanému 
servisnému personálu. 

 

Označuje nebezpečné napätie vo vnútri výrobku, ktoré predstavuje 
riziko úrazu elektrickým prúdom alebo zranenia osôb. 

 
Označuje dôležité prevádzkové a servisné pokyny. 
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Bezpečnosť a Opatrenia 
Tento digitálny satelitný prijímač bol vyrobený v súlade s medzinárodnými bezpečnostnými 
normami. Prosím, najskôr si prečítajte nasledujúce informácie, aby ste zariadenie mohli 
plnohodnotne využívať. 

Okolo zariadenia udržiavajte min 10 cm voľný 
priestor. 

 

Nikdy nerozoberajte výrobok. Neotvárajte 
prístroj. 

 
Vyhnite sa umiestneniu ťažkých predmetov na 
hornú stranu prístroja a blokovanie vetracích 
priechodov.  
(Mohlo by dôjsť k požiaru.) 
 

 

Hneď ako zacítite dym zo zariadenia, okamžite 
ho vypnite a kontaktujte servisné stredisko. 
 
 

 

Neumiestňujte prístroj na klzkom alebo šikmom 
povrchu. 

 

Udržujte zariadenie čisté. Prach a kovové častice 
vo vnútri zariadenia môžu spôsobiť požiar. 
 

 

Uchovávajte mimo dosahu vody. 

 

Udržujte odstup od magnetických zariadení a 
reproduktorov. 
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Vyhnite sa čisteniu povrchu benzínom z dôvodu 
poškodenia farby. 
 
 

 

Umiestnite prístroj na miesto s dobrou 
ventiláciou a mimo dosahu priameho slnečného 
žiarenia a vlhkosti. 
 

 
Zabráňte pádu a poškodeniu diaľkového 
ovládania (DO). 
 

 
 

Odpojte napájanie a anténu počas dlhej 
neprítomnosti alebo búrky. Po odpojení z 
elektrickej siete a zapnutí prijímač nabieha vždy 
do pracovného režimu. 
 

 
 

Dbajte na to, aby nebol vytrhnutý el. kábel zo 
zásuvky napríklad nevhodnou manipuláciou. 
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Skôr ako Začnete 
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1.1 Popis 
 
- MPEG-2 MP@ML / MPEG-4 Part 10 AVC H.264 kompatibilné , High Profile Level 

3 podporované  
- Plne kompatibilný so štandardom DVB-S/S2 Satelitný Štandard  
- IRDETO Chipset Pairing (Podpora Smart Card čítačky kariet CAS) 
- MPEG-1 Layer I & II, MPEG-2 Layer II, CD kvalita Audio zvuku 
- Mono, Stereo, a audio výstup podporovaný 
- Jednoduché & rýchle Auto Nastavovanie, intuitívne užívateľské rozhranie 
- Podpora rôznych formátov rozlíšenia PAL 576i/576p 
- Pomer strán ako 4:3, Letter Box, Full Screen, a 16:9 
- Podpora CVBS výstupu 
- RJ45 pre Ethernet  
- 2- farebný LED Displej (ČERVENÝ, ZELENÝ)  
- Oddelený TV/Rádio Zoznam & Obľúbené Skupiny 
- Podpora Multi-jazykov 
- Aktualizácia S/W: Over-The-Air SW download (Sťahovanie S/W pomocou satelitu) 
- Možnosť uloženia 2,000 programov 
- Výkonné a jednoduché funkcie pre editáciu (Uzamknutie, Mazanie, Premenovanie 

Programov & Obľúbených Skupín) 
- Electronic Program Guide (EPG) Elektronický Programový Sprievodca 
- Automatické & manuálne vyhľadávanie 
- Rodičovský zámok 
- Titulky pre DVB a teletext 
- Teletexting: OSD zobrazené na TV 
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1.2 Príslušenstvo 
Uistite sa prosím, že máte kompletné príslušenstvo. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 Poznámka 

- Príslušentvo sa môže líšiť v zavislosti od krajiny predaja. 
- Káble musia byť zakúpené samostane. 

Batérie 
(AAA) 

Prijímač 

Diaľkový Ovládač 

HDMI Kábel  Adaptér 

Užívateľský manuál 
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1.3 Ovládacie prvky a Funkcie 
1.3.1 Predný Panel 
Popis predného panela: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Položka Popis 

 Čítačka Čítačka Smart Kariet IRDETO. 

 Hlasitosť +/- Slúži na zmenu hlasitosti. 

 StandBy tlačidlo Slúži na Vypnutie/Zapnutie zariadenia. 

 CH [▲/▼] Slúži na zmenu programu alebo pohyb v menu. 

 IR čidlo Zobrazuje stav zariadenia, vrátane prijímania signálu z DO. 
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1.3.2 Zadný Panel 
Popis zadného panela: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Položka Popis 

 IF IN Slúži na pripojenie satelitnej antény. 

 S/PDIF S/PDIF optický audio výstup. 

 HDMI Slúži na pripojenie TV pomocou HDMI kábla. 

 Ethernet  Slúži na pripojenie kábla LAN. 

 USB USB2.0 konektor pre PVR funkcie pomocou externého HDD. 

 AUDIO L/R AUDIO L/R výstup slúži na pripojenie RCA kábla (Ľavé a pravé 
audio) 

 VIDEO1 VIDEO výstup slúži na pripojenie RCA kábla pre spojenie s Vašou 
TV. 

 POWER Sieťový vypínač. 
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1.3.3 Diaľkové Ovládanie 
Všetky funkcie prijímača možno ovládať pomocou diaľkového ovládania. 
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Položka Popis 

 MUTE (  ) Stlmenie zvuku. 

 STANDBY Slúži na zapnutie/vypnutie zariadenia do StandBy režimu. 

 NUMERICAL 
BUTTONS Číselné tlačidlá. 

 FAV ( ) 
Používa sa na vytvorenie obľúbenej skupiny pre TV a rádio, alebo 
podľa vlastného výberu. 

 EPG 
Slúži na zobrazenie elektronického programového sprievodcu (EPG). 
Stlačte znovu pre návrat do normálneho režimu. 

 INFO Slúži na zobrazenie informácií o kanáli. 

 MENU Používa sa pre zobrazenie menu OSD. 

 EXIT Používa sa na opustenie aktuálneho menu alebo zrušenie aktuálnej 
operácie. 

 RECALL (  ) Slúži na návrat na predchádzajúci kanál. 

 [▲/▼] Slúži na posúvanie TV / Rádio kanálov nahor alebo nadol. 

 ◄/► Používa sa na zvýšenie alebo zníženie TV / Rádio hlasitosti alebo na 
zmenu hodnoty. 

 OK Používa sa pre výber menu, potvrdzovanie alebo zobrazenie zoznamu 
kanálov pri sledovaní programu. 

 V +/- Používa sa pre zmenu TV / Rádio hlasitosti. 

 P +/- Používa sa pre zmenu TV / Rádio kanálov nahor alebo nadol. 

 OPTIONS Používa sa na zobrazenie audio a zoznam titulkov. 

 SAT Používa sa pre výber satelitu. 

 TV/RADIO 

(  ) 
Slúži na prepínanie medzi TV a Rádio režimom. 
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Položka Popis 

 V.Format 
Používa sa pre zmenu rozlíšenia video výstupu na 
1080i/720p/576p/576i & Auto .. 

 TEXT Slúži na zobrazenie teletextu, pokiaľ je dostupný. 

 SUBT Slúži na zobrazenie zoznamu jazykov titulkov pre aktuálny kanál. 

 Recording ( ) 
Slúži na nahrávanie aktuálneho kanálu alebo zobrazenie ponuky 
záznamu počas nahrávania . 

 Playback  
( ) 

Stlačte pre zobrazenie Info lišty alebo pre obnovenie prehrávania 
s normálnou rýchlosťou.  

 PVR Používa sa pre zobrazenie nahrávok alebo zoznam súborov MP3 . 

 Fast & Slow 
Rewind/Forward 
(  / ) 

Slúži na rýchle pretáčanie počas sledovania záznamu. Vždy, keď 
stlačíte tlačidlo pretáčania vpred, zvýši sa rýchlosť o 6 krokov ( x1.2 , 
x2, x4 , x8 , x16 , x32 , x64 ) a tlačidlo pretáčania vzad ( x2, x4 , x8 , 
x16 , x32 , x64 ).  

 Stop (  ) Používa sa na zastavenie prehrávania alebo nahrávania. 

 Slow Motion 
Playback ( ) 

Používa sa pre zmenu rýchlosti prehrávania do režimu pomalého 
pohybu . 

 Pause ( ) Slúži na pozastavenie prehrávania. 

 USB ( ) Slúži na bezpečné odstránenie USB zariadenia. 

 Repeat (  ) 
Režim opakovania – Opakovať jeden súbor – Opakovať všetko – 
Opakovanie vypnuté. 

 Changing the 
Position of the 
Bookmark ( ) 

Presun na ďalšiu záložku. 

 Bookmark ( ) Slúži na pridávanie alebo mazanie záložiek (až 20 záložiek) 
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Uhol použitia DO 
Diaľkové ovládanie je možné použiť na vzdialenosť až 7 - 10 m, a pod uhlom 30 stupňov 
od diaľkového ovládania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Poznámka 
- Použite dve alkalické batérie typu AAA. Otvorte kryt na zadnej strane diaľkového ovládania 

a vložte ich. (Dbajte na správnu polaritu.)  
- Ak je potrebné batériu vymeniť, vymeňte obidve batérie súčasne. 
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Kapitola 2 

 

 

Pripojenie 
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Táto kapitola popisuje, ako správne pripojiť prijímač k ďalším zariadeniam.  
Zvoľte Vami požadované pripojenie. 

 

 
 

2.1 Pripojenie k TV 
1. Pripojenie k TV pomocou RF 

1) Pripojte Video a Audio kábel z TV do VIDEO AUDIO L/R výstupu prijímača. 

2) Zapojte Satelitnú anténu. 

 

 

 Upozornenie 

Pri pripájaní externých zariadení musí byť prijímač vypnutý. 

 Poznámka 
- Ak sa stretnete s akýmikoľvek problémom alebo máte nejaké otázky, kontaktujte predajcu 
prosím. 
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2. Pripojenie TV pomocou HDMI (Ak vaša TV disponuje HDMI 
vstupom) 

Pripojte výstup HDMI ku vstupu HDMI na televízore. 

 

 

 

 

 Poznámka 
HDMI (High Definition Mutimidea Interface) 

- Pripojte HDMI kábel medzi TV a prijímačom. Tento kábel poskytuje prenos zvuku aj obrazu 
súčasne. 

 
Ak máte akýkoľvek problém s pripojením prijímača k televízoru, skontrolujte 

nasledovné:  
- Ak je obraz zdeformovaný, odpojte kábel HDMI a znova ho pripojte k TV.  
- Pomocou DO zvoľte optimálne Rozlíšenie.  
- Vaša TV nemusí podporovať 480i.  
- Prepnite medzi rozlíšením 480p, 720p a 1080i.  
 
Žiadny obraz:  
- Je nutné nastaviť korektné rozlíšenie.  
- Ak monitor nepodporuje HDCP, nemôžete sledovať niektoré kanály. 
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2.2 Pripojenie k Parabole 
1. Parabola 

Pripojte kábel z LNB do vstupu IF IN. 

 

 
 

2. Pevná anténa s DiSEqC 
Pripojte výstup z DiSEqC do vstupu LNB IN. 
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2.3 Pripojenie Optického S/PDIF 
Ak sledujete program vysielaný v Dolby Digital, odporúčame použiť Optický S/PDIF 
výstup pre lepšiu kvalitu zvuku. 
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2.4 Začíname 
1. Po pripojení adaptéra k prijímaču sa zariadenie zapne. 

 

 

2. Vložte Smart kartu. 

 
 
3. Pri prvom zapnutí prijímača je nutné prejsť úvodnou inštaláciou, ktorej sa budeme 

venovať v nasledujúcej kapitole. 
 

 

Čipom dolu a dopredu (Obrázok je 

len ilustračný)  
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Kapitola 3 

 

 

Základné nastavenie 
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Po zapnutí sa zobrazí úvodná obrazovka kde môžete nastaviť Jazyk, spôsob pripojenia, 
pomer strán a anténu. 

 

 

Úvodná obrazovka 
▪ Stlačte [Modré] tlačidlo pre presun na 

nasledujúce nastavenie. 

 
 

Jazyk 
Zvoľte Vami požadovaný jazyk. 
1. Pomocou tlačidiel [◄/►] vyberte zo zoznamu 
jazyk. 

2. Stlačte [Modré] tlačidlo pre presun na 
nasledujúce nastavenie. 

▪ [Červené] tlačidlo vás presunie na predošlé 
nastavenie. 

▪ [Modré] tlačidlo vás presunie na nasledujúce 
nastavenie. 
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Mód zobrazenia 
Zvoľte požadovaný pomer strán. 
1. Pomocou tlačidiel [◄/►] vyberte buď Auto, 
4:3, alebo 16:9. 

2. Stlačte [Modré] tlačidlo pre presun na 
nasledujúce nastavenie. 

▪ [Červené] tlačidlo vás presunie na predošlé 
nastavenie. 

▪ [Modré] tlačidlo vás presunie na nasledujúce 
nastavenie. 

 

 

Fast Scan Diseqc 
 

1. Pre vyhľadanie programov pomocou funkcie 
Fast Scan zvoľte Vami použitú konfiguráciu 
zapojenia LNB. 
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2. Stlačte [Modré] tlačidlo pre presun na 
nasledujúce nastavenie. 

▪ [Červené] tlačidlo vás presunie na predošlé 
nastavenie. 

▪ [Modré] tlačidlo vás presunie na nasledujúce 
nastavenie. 
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Kapitola 4 

 

 

Prevádzka 
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Nasledujúca kapitola popisuje základné funkcie prijímača pri sledovaní programov.  
 

4.1 Zmena programu 

 
 

Existuje niekoľko spôsobov ako zmeniť 
program: 
▪ Pomocou tlačidiel [▲/▼]. 

▪ Pomocou tlačidiel [0-9] – priama voľba 

▪ Pomocou tlačidiel [P+/-]. 

▪ Pomocou tlačidla [Recall], zvolíte predošlý 
program. 

▪ Pomocou tlačidla [OK] vyvolaním zoznamu 
programov. 

 

4.2 Úprava zoznamu programov 

 

Pomocou tlačidla [OK] vyvoláte obrazovku 
pre úpravu zoznamu programov. Tu môžete 
pridávať obľúbené programy alebo prezerať 
zoznam programov. Môžete zvoliť spomedzi 
TV, Rádio, Obľúbené TV a Obľúbené Rádio 
programy. 
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TV / Rádio Zoznam programov 
Môžete upravovať TV a Rádio programy. 
▪ Pomocou tlačidiel [▲/▼] zvoľte požadovaný 
program a potvrďte tlačidlom OK. Následne sa 
zobrazí zoznam programov. 
▪ [Zelené]: Editácia programov. Program môžete 
zamknúť/odomknúť, pridať/odstrániť, pridať do 
obľúbenej skupiny. 
▪ [Žlté]: Pomocou tlačidiel [▲/▼] zvoľte metódu 
triedenia programov a potvrďte tlačidlom OK. 
Následne budú programy vytriedené. 
▪ [Sat]: Pomocou tlačidiel [▲/▼] zvoľte 
požadovaný satelit a potvrďte tlačidlom OK. 
Následne sa zobrazí zoznam programov daného 
satelitu. 
▪ [INFO]: Zobrazí informácie o programe.  
▪ [EXIT]: Opustenie zoznamu programov. 

 
 
 

Obľúbený zoznam (Tv/Rádio) 
Tu môžete vidieť zoznam obľúbených 
programov. 
▪ Pomocou tlačidiel [▲/▼] zvoľte požadovaný 
program a potvrďte tlačidlom OK. Následne sa 
zobrazí zoznam programov. 
▪ [FAV]: Zobrazí Obľúbené zoznamy. Pomocou 
tlačidiel [▲/▼] zvoľte požadovaný program. 
Následne sa zobrazí zoznam programov. 
▪ [INFO]: Zobrazí informácie o programe.  
▪ [EXIT]: Opustenie zoznamu programov  
 
※ Pre úpravu zoznamu obľúbených programov 

stlačte tlačidlo MENU. Pre viac informácií 
pozrite sekciu “5.2.5 Nastavenie > 2.2 Editácia 
Obľúbených.” (strana 57) 
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4.3 Zmena Hlasitosti 

 

Môžete zmeniť úroveň hlasitosti aktuálneho 
programu. 
▪ Tlačidlom [MUTE] vypnete zvuk celkom. 

▪ Tlačidlami [◄/►] meníte úroveň hlasitosti. 

▪ Taktiež môžete použiť tieto tlačidlá [V+/-]  

 

4.4 Zmena jazyka titulkov 

 

Stačte [Sub] tlačidlo pre zmenu titulkov. 
1. Stlačte [▲/▼] pre vami požadovaný výber. 

2. Potvrďte tlačidlom [OK]. 

 

4.5 Zoznam Obľúbených programov 

 
 

Stačte [FAV] tlačidlo pre zobrazenie 
obľúbených. 
▪ Stlačte [▲/▼] pre vami požadovaný výber. 
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4.6 Sledovanie TV Sprievodcu 

 

Stlačte [EPG] tlačidlo pre zobrazenie TV 
sprievodcu na obrazovke. 
▪ Pomocou tlačidiel [◄/►/▲/▼] sa pohybujete 
v menu. 

▪ [Červené]: Zmena aktuálneho typu zobrazenia: 
Zoznam, týždenný a vertikálny. 

▪ [Zelené]: Zobrazí zoznam programov. 

▪ [Žlté]: Zobrazí programové informácie na 
nasledujúci deň. 

▪ [Modré]: Môžete si vybrať program a vykonať 
plánované nahrávanie (Za/Vyp). 

▪ [INFO]: Zobrazí informácie o programe. 

 
<Denný program z týždňa> 

 

<Zoznam programového sprievodcu> 

 

4.7 Sledovanie Programových Informácií 

 

Stlačte tlačidlo [INFO], následne sa zobrazí 
číslo programu, názov programu, sila signálu 
(satelit), a aktuálny čas.  
▪ Ak znovu stlačíte tlačidlo [INFO], zobrazia sa 
detailné informácie o programe. 
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4.8 Rôzne voľby 

 

Audio 
Stlačte [Option] tlačidlo pre nastavenie volieb 
pre audio, titulky a video výstup. 

Pre nastavenie audio voľby: 
1. Stlačte [▲/▼] pre výber  Audio. 

2. Potvrďte [OK] tlačidlom. 

 

Titulky 
Stlačte [Option] tlačidlo pre nastavenie volieb 
pre audio, titulky a video výstup. 

Pre nastavenie audio voľby: 
1. Stlačte [▲/▼] pre výber  Titulkov. 

2. Potvrďte [OK] tlačidlom. 

 

Video Výstup 
Stlačte [Option] tlačidlo pre nastavenie volieb 
pre audio, titulky a video výstup. 

Pre nastavenie audio voľby: 
1. Stlačte [▲/▼] pre výber  rozlíšenia. 

2. Potvrďte [OK] tlačidlom. 

4.9 Zmena satelitnej skupiny 

 

Stlačte [SAT] tlačidlo pre zmenu satelitnej 
skupiny. 
1. Stlačte [▲/▼] pre výber satelitu. 

2. Potvrďte [OK] tlačidlom. 

※ Pre nastavenie satelitnej skupiny stlačte 
tlačidlo MENU. Pre viac informácií pozrite 
sekciu “5.2.5 Nastavenie > 2.3 Editácia 
Satelitov.” (strana 58) 
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4.10 Zmena TV a Rádio programov 

 
<TV Obrazovka> 

 
<Rádio Obrazovka > 

Stlačte [TV/Radio] tlačidlo. Následne môžete 
meniť medzi TV a Rádio zozname 
programov. 
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4.11 Zmena Video Formátu 

 

Stlačte [V.Format] tlačidlo pre zmenu video 
rozlíšenia. 
1. Stlačte [▲/▼] pre výber rozlíšenia. 

2. Potvrďte tlačidlom [OK]. 

 

4.12 Zobrazenie Teletextu 

 

Zobrazuje teletext na aktuálnej obrazovke.  

1. Stlačte tlačidlo [Teletext] pre zobrazenie 
teletextu na obrazovke.  

2. Vyberte stranu pomocou tlačidiel [0-9] 
(100-899).  
3. Stlačte tlačidlo [EXIT] a presuniete sa na 
predchádzajúcu obrazovku. 
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4.13 Nahrávanie & Prehrávanie 

 

Okamžité Nahrávanie 
Môžete nahrávať pomocou  PVR nastavení. 
1. Stlačte tlačidlo  pre okamžité 
nahrávanie. 

2. Stlačte tlačidlo  pre ukončenie 
nahrávania. 

※ Pre viac informácií o nahrávaní pozrite sekciu 
“5.2.5 Nastavenie > 4. PVR Nastavenie.” 
(strana 63) 

 

 

Normálne Nahrávanie 
Môžete nahrávať pomocou nastavenia 
programu, režimu, času a názvu.  
Pre nastavenie, vyberte Menu> Nastavenie> 
Nastavenie PVR> nahrávanie. 
1. Stlačte tlačidlo [OK] pre zobrazenie zoznamu 
programov. Potom stlačte tlačidlo [▲ / ▼] a 
vyberte požadovaný program.  

2. Stlačením tlačidla [◀ / ▶] zvoľte mód 
nahrávania, vyberte niektorú z EPG udalostí, a 
stlačte tlačidlo [OK]. 

 

3. V ponuke „Title“ stlačte [OK] a zadajte názov. 

▪ Pomocou [�/�/▲/▼] tlačidiel zvoľte 
požadované znaky.  
▪ Stlačte [OK] tlačidlo pre uloženie. 
▪ Pomocou [Zeleného] tlačidla ukončíte editáciu. 
▪ [Červené] tlačidlo:  Mazanie znakov.  
▪ [Zelené] tlačidlo: Ukončenie editácie. 
▪ [EXIT] presun na predošlú ponuku. 
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4. Stlačte [Červené] tlačidlo pre spustenie 
nahrávania. 

5. Stlačte [Červené] tlačidlo pre ukončenie 
nahrávania. 

 

Rezervácia Nahrávania 
Môžete nahrávať program v naplánovanom 
čase.  

Pre nastavenie, zvoľte MENU > Nastavenie > 
Užívateľské Nastavenie > Časovač. 
1. Stlačte [Červené] tlačidlo pre pridanie 
naplánovanej položky a nastavenie udalosti 
časovača. 

 

2. Pomocou [◄/►] zvoľte mód 
Nahrávanie/Record. 

3. Tlačidlom [OK] v ponuke „Channel“ zvoľte 
požadovaný program. 

4. Po zadaní času zadajte tiež hodnoty dĺžky 
trvania záznamu. 

5. Zadajte názov nahrávky. 

- Rovnako ako pri “4.13 Normálne Nahrávanie.” 
(strana 36) 

 

6. Zvoľte cyklus. 
Raz, Každý deň, Každý týždeň. 

7. Stlačte tlačidlo [EXIT] a potvrďte tlačidlom 
OK pre uloženie rezervácie nahrávky.  
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Sledovanie nahrávok 
Nahrávky sú uložené na pripojenom USB. 
Nahrávky môžete 
zamknúť/odomknúť/mazať/meniť názov.  

Pre zobrazenie nahrávok stlačte [PVR] 
tlačidlo alebo zvoľte MENU > Nahrávanie.  
▪ [▲/▼] zvoľte požadovanú položku. 

▪ [Červené] tlačidlo slúži na 
zamknutie/odomknutie. 

▪ [Zelené] tlačidlo slúži na mazanie zvoleného 
súboru. 

▪ [Žlté] tlačidlo slúži na premenovanie. 

▪ [Modré] tlačidlo slúži na zobrazenie volieb. 

▪ [OK] tlačidlo slúži na spustenie prehrávania 
nahrávky. 

▪ [EXIT] tlačidlo slúži na zobrazenie predošlej 
ponuky. 

 

4.14 Záložky 

 

Môžete nastaviť záložky pri prehrávaní 
nahrávky. 
1. Počas sledovania nahrávky, stlačte  pre 
pridanie záložky. 

2. [ Pomocou  tlačidla môžete 
prejsť na ďalšiu záložku a prehrávať z tohto 
bodu. 

3. Ak stlačíte na záložke, tak záložka sa 
vymaže. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5  
Kapitola 5 

 

 

Nastavenie 
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5.1 Menu 
5.1.1 Používanie MENU 

 

 

1. Stlačte tlačidlo [MENU], potom sa zobrazí obrazovka s ponukou.  

2. Stlačte [▲ / ▼] pre výber požadovanej ponuky.  

3. Stlačením tlačidla [◄/►/ ▲ / ▼] vyberte požadovanú podponuku a stlačte tlačidlo [OK] 
pre uloženie.  

4. Ak sa chcete presunúť do predchádzajúceho menu, stlačte tlačidlo [EXIT].  

5. Ak sa chcete vrátiť do živej obrazovky, stlačte tlačidlo [MENU]. 
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5.1.2 MENU Konfigurácia 
Hlavné menu pozostáva z týchto položiek: 

 

 

 

Položka Popis 

Programy 

TV Slúži na výber želaného TV programu. 

Rádio Slúži na výber želaného Rádio programu. 

TV Sprievodca Zobrazí TV sprievodcu. 

YouTube 
Ak zapojíte Ethernet pomocou LAN kábla, môžete sledovať 
videá cez YouTube. 

APPS 
Môžete spustiť ľubovoľnú App poskytovanej služby 
poskytovateľa. 

System Info 

System info Zobrazí systémové informácie. 

Sila signálu Zobrazí silu a intenzitu signálu. 

System Reset 
Pomocou tejto voľby môžete vykonať výrobné nastavenie, 
poprípade resetovať zoznam programov. 

Software 
Upgrade 

Aktualizácia softvéru. 

HDMI 
Informácia 

Zobrazí HDMI informácie ako formát zobrazenia a zvukový 
formát.  
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Položka Popis 

Nastavenie 

Vyhľadávanie 
programov 

Nastavenie antény, manuálne/automatické vyhľadávanie. 

Správca 
programov 

Zobrazí informácie o programoch, satelite, frekvencie a pod. 

Užívateľské 
nastavenie 

Nastavenie jazyka, rodičovského zámku, rozlíšenia a pod. 

PVR 
nastavenie 

Slúži na konfiguráciu nastavení PVR funkcií, správu USB disku 
a pod. 

Irdeto CA Status 

Smart Card 
Status 

Zobrazuje informácie o vloženej Smart karte. 

Service 
Status 

Zobrazuje informácie o stave služieb. 

Loader Status Zobrazuje informácie o stave zavádzača. 

Komponenty Zobrazuje informácie o každom komponente. 

Mail správa Používa sa pre kontrolu e-mailovej správy. 
Pridelené 
Správy 

Používa sa pre kontrolu pridelených správ. 

Nahrávky  Správa nahrávok. 

 

 



 

44 

5.2 Nastavenie 
Tu môžete nastavovať programy, YouTube, Aplikácie, systémové informácie, nastavenia, 
Irdeto CA, a PVR nastavenie. 

Pre zobrazenie Hlavného menu stlačte tlačidlo [MENU]. 

 

5.2.1 Programy 

 

Môžete zvoliť spomedzi TV, Rádio, a TV 
Sprievodcu. 
 

 

 

1. TV 
Výber TV programov. 

Programy > TV 

 

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

2. Pomocou [OK] potvrdíte voľbu. 

▪ [Select] tlačidlo zvolí program. 

▪ [EXIT] zobrazí predošlé menu. 
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2. Rádio 
Výber Rádio programov. 

Programy > Rádio 
1. Pomocou [▲/▼] vyberte požadovaný program. 

2. Pomocou [OK] potvrdíte voľbu. 

▪ [Select] tlačidlo zvolí program. 

▪ [EXIT] zobrazí predošlé menu. 

 
 3. TV Sprievodca 

Slúži na zobrazenie TV sprievodcu. 

Programy > TV sprievodca 
� Pre viac informácií, pozrite sekciu “4.6 

Prezeranie TV Sprievodcu” (strana 33). 
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5.2.2 YouTube 

 
 

Tu môžete vyhľadávať a prehrávať YouTube 
video nahrávky. 
� Pre používanie YouTube musí byť zapojený 

Ethernet kábel vrátane prístupu na internet. 

 

 

1. Najviac sledované 
Zobrazí najviac sledované videá. 

YouTube > Najviac sledované 
 

2. Najnovšie 
Zobrazí najnovšie videá.  

YouTube > Najnovšie 
 

3. Najviac hodnotené 
Zobrazí najviac hodnotené videá. 

YouTube > Najviac hodnotené 
 

4. Kategórie 
Zobrazí jednotlivé kategórie. 

YouTube > Kategórie 

 

 
 

5. Vyhľadávanie 
Vyhľadávanie videí. 

YouTube >Vyhľadávanie 
▪ Stlačte [OK] tlačidlo pre zadanie názvu 
želaného videa. 

▪ Pomocou tlačidiel [�/�/▲/▼] zvoľte názov 
a potvrďte Ok. 

※ Pre viac informácií o zadávaní textu prejdite 
na “4.13 Normálne Nahrávanie.” (strana 36) 



 

47 

 

▪ Pomocou [Červeného] tlačidla zvoľte 
požadovaný jazyk. 

 

▪ Pomocou [Zeleného] tlačidla zvoľte kvalitu 
videa a časové obdobie. 

 

▪ Pomocou [Žltého] tlačidla môžete prezerať 
históriu. 

▪ Tlačidlom [EXIT] prejdete na predošlé menu. 

▪ Tlačidlom [OK] výber potvrdíte. 

 

 

5.2.3 Apps 

 

Môžete použiť ľubovoľnú nainštalovanú 
aplikáciu.  
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1. Apps 
Môžete spustiť všetky nainštalované 
aplikácie. 

 

 

 
 

 Poznámka 

Aplikácie sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa. 
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5.2.4 Systémové Informácie 

 

Tu nájdete informácie o Systéme, Úroveň 
signálu, Výrobné nastavenie, Software 
Upgrade, a HDMI Informácie. 

 

 

 

1. Systémové informácie 
Zobrazuje systémové informácie. 

System Info > System Info 
- Tu môžete skontrolovať aktuálnu verziu f/w. 

 

 

 

 

 

2. Úroveň signálu 
Zobrazuje úroveň signálu. 
Tu môžete skontrolovať silu a kvalitu 
súčasného satelitného signálu. 

System Info > Úroveň signálu 
▪ Pomocou [◄/►] môžete zmeniť satelit. 

▪ Tlačidlom [EXIT] opustíte ponuku. 
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3. Výrobné nastavenie 
Pomocou tohto menu môžete vykonať 
výrobné nastavenie zariadenia. 

System Info > Výrobné nastavenie 

 
 

 

 

 

3.1 Výrobné nastavenie 
 

▪ Pre potvrdenie stlačte tlačidlo [OK].  

▪ Tlačidlom [EXIT] opustíte ponuku. 

 

 

 Upozornenie 

Pomocou výrobných nastavení budú zmazané všetky uložené údaje vrátane naladených 
programov. 
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3.2 Reset zoznamu programov 
Slúži na vymazanie všetkých programov. 

System Info > System Reset  
> Reset zoznamu programov 

 

 

▪ Pre potvrdenie stlačte tlačidlo [OK].  

▪ Tlačidlom [EXIT] opustíte ponuku. 

 

 
 

 

4. Aktualizácia softvéru 
Pomocou OTA (Over The Air), môžete 
vykonať aktualizáciu. 

System Info > Soft ware Upgrade 
 

 

 

 Upozornenie 

Pomocou tejto voľby budú zmazané všetky naladené programy. 
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<Úspešné stiahnutie> 

4.1 OTA (Over The Air) 
Aktualizácia pomocou OTA (Over The Air). 

System Info > Software Upgrade  
- OTA (Over The air) 
▪ Po úspešnom stiahnutí sa zobrazí informačná 
lišta. 

 

▪ Po neúspešnom stiahnutí sa taktiež zobrazí 
informačná lišta.. 

<Neúspešné stiahnutie>  

 

5. HDMI 
Zobrazí informácie o formáte obrazu a zvuku. 

System Info > HDMI 
 

 

▪ Tlačidlom [EXIT] opustíte ponuku. 
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5.2.5 Nastavenie 

 

Môžete konfigurovať nastavenia pre 
Vyhľadávanie programov, Správca 
programov, Užívateľské nastavenie a PVR 
funkcie.  

 

 

 

1. Vyhľadávanie programov 
Pomocou tejto voľby môžete vykonať 
vyhľadávanie programov.  

Nastavenie > Vyhľadávanie programov 
▪ Pomocou [◀/▶] zvoľte vami požadovanú voľbu. 
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1.1 Nastavenie antény 
Tu môžete zvoliť požadovaný satelit. 

Nastavenie > Vyhľadávanie programov 
> Nastavenie antény 
▪ Stlačením tlačidla [� / � / ▲ / ▼] vyberte 
požadovaný satelit a vyberte nastavenie pre 
zvolenú družicu. 

▪ [Červené]: Spustí vyhľadávanie na základe 
zadaných údajov. 

▪ Pomocou tlačidla [EXIT] sa presuniete do 
predchádzajúcej ponuky 

Podrobný popis 

1. Satelit: Zvolíte informácie o satelitoch. 
Ak stlačíte tlačidlo [OK], prejdete do Editácie satelitu. 
Viac na “5.2.5 Nastavenie > 2.3 Editácia Satelitu.” (strana 58) 
 

2. Transpondér: Zvolíte informácie o TP. 
Ak stlačíte tlačidlo [OK], prejdete do Editácie TP. 
Viac na “5.2.5 Nastavenie > 2.3 Editácia TP.” (strana 58) 

 
3. LNB Type: Zvolíte typ LNB.  

Ak stlačíte tlačidlo [OK], môžete nastaviť Frekvenciu 1 a Frekvenciu 2.  
Použite číselné tlačidlá. 

 
4. Diseqc: Nastavenie Diseqc. 

Pomocou [◄/►] vykonajte nastavenie a potvrďte tlačidlom [OK]. 
 

5. Diseqc Port: Nastavenie Diseqc portov.  
Pomocou [◄/►] vykonajte nastavenie Diseqc portov. 

 
6. Nastavte či sa má používať 22 kHz. 

 
7. Nastavte či sa má používať napájanie LNB. 

 
8. Nastavte či sa má použiť Sieťové vyhľadávanie. 

 
9. Mód vyhľadávania 

- FTA+CAS, FTA, a CAS. 
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1.2 Manuálne Vyhľadávanie 
Výberom satelitu môžete vykonať manuálne 
vyhľadávanie.  

Nastavenie > Vyhľadávanie programov 
> Manuálne Vyhľadávanie 
▪ Stlačením tlačidla [� / � / ▲ / ▼] vyberte 
požadovaný satelit a vyberte nastavenie pre 
zvolenú družicu. 

▪ [Červené]: Spustí vyhľadávanie na základe 
zadaných údajov. 

▪ Pomocou tlačidla [EXIT] sa presuniete do 
predchádzajúcej ponuky 

Podrobný popis 

1. Satelit: Zvolíte informácie o satelitoch. 
Ak stlačíte tlačidlo [OK], prejdete do Editácie satelitu. 
Viac na “5.2.5 Nastavenie > 2.3 Editácia Satelitu.” (strana 58) 

 
2. Frekvencia:  

Ak stlačíte tlačidlo [OK], prejdete do Editácie TP. 
Viac na “5.2.5 Nastavenie > 2.3 Editácia TP.” (strana 58) 

 
3. Symbolová Rýchlosť:  

Zadajte pomocou číselných tlačidiel [0-9]. 
 

4. Polarizácia:  
Pomocou [◄/►] tlačidiel zvoľte Horizontálnu alebo Vertikálnu polarizáciu. 

 
5. TP Spec:  

Pomocou [◄/►] tlačidiel zvoľte hodnotu. 
 

6. FEC:  
Pomocou [◄/►] tlačidiel zvoľte hodnotu. 

 
7. Nastavte či sa má použiť Sieťové vyhľadávanie. 

 
8. Typ vyhľadávania: 

Pomocou [◄/►] tlačidiel zvoľte Všetko, TV a Rádio. 
 

9. Mód vyhľadávania 
- FTA+CAS, FTA, a CAS. 
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1.3 Automatické Vyhľadávanie 
Výberom satelitu môžete vykonať 
automatické vyhľadávanie.  

Nastavenie > Vyhľadávanie programov 
> Automatické Vyhľadávanie 
▪ Stlačením tlačidla [◄/►/ ▲ / ▼] vyberte 
požadovaný satelit a vyberte nastavenie pre 
zvolenú družicu. 

▪ [Červené]: Spustí vyhľadávanie na základe 
zadaných údajov. 

▪ Pomocou tlačidla [EXIT] sa presuniete do 
predchádzajúcej ponuky. 

 

 
 

 

1.4 USALS 
Nastavenie USALS. 
Nastavenie > Vyhľadávanie programov > USALS 

1. Pomocou číselných tlačidiel zadajte vašu 
Zemepisnú polohu. 

2. Zvoľte “Go to Reference Position/Ísť na 
referenčnú pozíciu” pre uloženie. 

▪ [Select]: Zadajte požadované hodnoty. 

▪ Stlačením tlačidla [0-9] nastavte menu. 

▪ Pomocou tlačidla [EXIT] sa presuniete do 
predchádzajúcej ponuky 
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1.5 Fast Scanning 
Môžete vykonať Rýchle Vyhľadávanie. 

 

2. Správca kanálov 
Tu môžete editovať programy. 

Nastavenie > Správca kanálov 
▪ Pomocou [◄/►] tlačidiel zvoľte vami 
požadované MENU. 

 

 

2.1 Editácia kanálov 
Tu môžete programy mazať, uzamknúť, 
presunúť alebo premenovať. 

Nastavenie > Správca kanálov 

> Editácia kanálov 
▪ $: Zobrazuje kódované programy. 

▪ [Červené]: Zamkne/Odomkne zvolený program. 

▪ [Zelené]: Vymaže zvolený program. 

▪ [Žlté]: Presunie kanál. 

▪ [Modré]: Zmena názvu. 

▪ [Sat]: Výber želaného satelitu. 
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2.2 Editácia Obľúbených 
Tu môžete upravovať Obľúbené programy. 

Môžete ich uzamknúť, mazať, presunúť alebo 
zameniť. 

Nastavenie > Správca kanálov 

> Editácia Obľúbených 
1. Pomocou [▲/▼] tlačidiel zvoľte vami 
požadovaný program a tlačidlom [OK] program 
presuniete do skupiny Obľúbených.. 

2. Opätovný stlačením tlačidla [OK] kanál zo 
zoznamu Obľúbených odstránite. 

▪ $: Zobrazuje kódovaný program. 

▪ [Červené]: Zamkne/Odomkne zvolený program. 

▪ [Zelené]: Zmena názvu. 

▪ [FAV]: Zobrazí zoznam obľúbených. 

▪ [OK]: Pridanie/odobratie obľúbeného programu. 

▪ Tlačidlom [EXIT] uložíte nastavenie a opustíte 
ponuku. 

▪ [Sat]: Výber želaného satelitu. 

 

▪ Stlačte [◄/►] pre editáciu programov v 
zozname obľúbených. 

▪ [Zelené]: Presun programov v zozname 
obľúbených. 

▪ [Žlté]: Zmena názvu Obľúbenej skupiny. 
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2.3 Editácia Satelitu 
Tu môžete zmeniť názov satelitu alebo 
vykonať pridanie satelitu. 

Nastavenie > Správca kanálov 

> Editácia Satelitu 
 

 

1. Pomocou [▲/▼] zvoľte satelit. 

2. Pre výber stlačte tlačidlo [OK]. Satelit ostane 
označený. 

▪ Opätovný stlačením tlačidla [OK] sa satelit od 
značí späť. 

▪ [OK]: Výber želaného satelitu. 

▪ [Červené]: Zmena názvu. 

▪ [Zelené]: Pridanie vybratého satelitu. 

▪ [Žlté]: Mazanie vybratého satelitu.  

▪ Tlačidlom [EXIT] uložíte nastavenie a opustíte 
ponuku. 

 

 

 

2.4 Editácia Transpondéra 
Tu môžete vykonať editáciu TP. 

Nastavenie > Správca kanálov 

> Editácia TP 
▪ Pomocou [▲/▼] zvoľte satelit . 

▪ [Červené]: Mazanie vybratého kanálu. 

▪ [Zelené]: Pridanie vybratého kanálu. 

▪ [Žlté]: Zobrazí detailnú konfiguráciu. 
- Tu môžete nastaviť Frekvenciu, Symbolovú 
Rýchlosť, Polarizáciu, TP, a FEC. 

▪ Tlačidlom [EXIT] uložíte nastavenie a opustíte 
ponuku. 
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3. Užívateľské nastavenie 
Tu môžete nastaviť Jazyk, Display, A/V 
Výstup, Čas, Časovač, Zámok, StandBy, a IP. 

Nastavenie > Užívateľské nastavenie 
▪ Pomocou [◄/►] zvoľte vami požadované 
nastavenie. 

 

 

3.1 Jazyk 
Tu môžete nastaviť jazyk pre audio a titulky. 

Nastavenie > Užívateľské nastavenie 

> Jazyk 
▪ Pomocou kurzorových tlačidiel zvoľte vami 
požadované nastavenie. 

▪ Pomocou tlačidla [EXIT] opustíte ponuku. 

 

 

3.2 Display 
Tu môžete nastaviť formát zobrazovania. 

Nastavenie > Užívateľské nastavenie 

> Display 
▪ Pomocou tlačidla [EXIT] opustíte ponuku. 

Detailný popis 

1. Pomocou [◄/►] zvoľte dĺžku zobrazovania 
informačnej lišty. 

2. Pomocou [◄/►] zvoľte OSD priehľadnosť. 

3. Load Default 
Slúži na vyresetovanie predošlých nastavení. 
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3.3 A/V Výstup 
Slúži pre nastavenie audio a video výstupu. 
Môžete zvoliť spomedzi: Režim zobrazenia,  
Pomer strán, Type TV, a Audio Mód. 

Nastavenie > Užívateľské nastavenie 

> A/V Výstup 
▪ Pomocou [◄/►] zvoľte vami požadovanú 
voľbu. 

▪ Pomocou tlačidla [EXIT] opustíte ponuku. 

 

Detailný popis 

1. Môžete zvoliť 4:3, a 16:9. 

2. TV Pomer strán: 
Ignorovať, Letter Box, a Pan-Scan. 

3. TV Typ 
Auto, Pal, a NTSC. 

4. Audio Mód 
Stereo a Dolby Digital. 

 

 

 

3.4 Čas 
Nastavenie času. 

Nastavenie > Užívateľské nastavenie >Čas 
 

▪ Pomocou [◄/►] zvoľte vami požadovanú 
voľbu. 

▪ Pomocou tlačidla [EXIT] opustíte ponuku. 
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3.5 Časovač 
Tu môžete nastaviť udalosť pre časovač. 
Nastavenie ako zmena programu, mód 
nahrávania, zapnutie/vypnutie. 
Nastavenie > Užívateľské nastavenie > 
Časovač 
▪ [Červené]: Pridanie časovača. 
▪ Pomocou tlačidla [EXIT] opustíte ponuku. 

 

Nastavenie udalosti časovača: 
1. Pomocou [◄/►] zvoľte vami požadovaný 
mód. 
- Zapnutie, Vypnutie, Zmena programu, 
Nahrávanie 

2. Pomocou [▲/▼]zvoľte vami požadovaný 
mód a vložte potrebné údaje o čase začiatku 
a ukončenia.  
- Nastavenie hodnôt: Raz, Každý deň, 
Každý týždeň (následne zvoľte požadovaný 
deň) 
▪ [Červené]: Zruší pridanie udalosti časovača. 
▪ Pomocou tlačidla [EXIT] opustíte ponuku. 

 
 

3.6 Uzamknutie 
Tu môžete nastaviť vekový limit a uzamknúť 
menu. 
Nastavenie > Užívateľské nastavenie > 
Uzamknutie 

▪ Heslo je prednastavené na: 0000 

▪ Pomocou tlačidla [EXIT] opustíte ponuku. 

 



 

63 

 

Detailný popis 

1. Rodičovský zámok: Pomocou [◄/►] zvoľte 
vekový limit. 

2. Aktuálne heslo: Použite pre zmenu hesla. 

3. Uzamknutie Menu : Slúži na Uzamknutie 
Menu. 

 

3.7 Standby 
Nastavenie StanBy módu. 

Nastavenie > Užívateľské nastavenie > 
Standby 
▪ Pomocou [◄/►] zvoľte Áno alebo Nie. 

▪ Pomocou tlačidla [EXIT] opustíte ponuku. 

 

3.8 Nastavenie IP 
Nastavenie > Užívateľské nastavenie > 
Nastavenie IP 
▪ Pomocou [◄/►] zvoľte buď DHCP alebo 
Pevnú IP. 

- DHCP: IP adresa bude automaticky pridelená. 
- Pevná: IP adresu je nutné nastaviť ručne. 
▪ Pri nastavení pevnej IP použite [▲/▼] a [0-9] 
tlačidlá. 

▪ Pomocou tlačidla [EXIT] opustíte ponuku. 
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4. PVR Nastavenie 
 
- FAT32 a EXT4 sú podporované formátovania 
USB zariadení. Ak pripojíte EXT4, zobrazí sa 
informácia o nutnosti naformátovania. 

 

 

1. Tlačidlá [◄/►] použite pre výber a tlačidlo 
[OK] pre potvrdenie voľby. 

2. Ak voľbu potvrdíte [OK] začne sa vykonávať 
formátovanie, čím stratíte všetky uložené dáta. 

3. Tlačidlá [◄/►] použite pre výber a tlačidlo 
[OK] pre potvrdenie voľby. 

 

  

 Upozornenie 

Pri formátovaní USB zariadenia sa vám vymažú všetky uložené dáta! Buďte opatrný a 
zálohujte dôležité dáta pred formátovaním. 
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4.1 Voľby 
Nastavenie volieb nahrávania. 

Nastavenie > PVR Nastavenie > Voľby 
▪ Nastavenie hodnôt Time Shift, Rozsah skoku,  
Voľby skoku, Dĺžka pred a po začatí nahrávania. 

1. Pomocou kurzorových tlačidiel zvoľte vami 
požadovanú voľbu. 

- Ak zapnete funkciu Time Shift, aktivuje sa 
možnosť nastavenia Dĺžky trvania.. 
- Time Shift: Zapnutý/vypnutý. 
- Dĺžka: Nastavte dĺžku nahrávania. 
- Rozsah skoku: Možnosť nastavenia buď 
v percentách alebo času. 
- Nastavenie skoku: Zvoľte buď čas alebo 
percentá. 
- Čas pred začiatkom a po skončení nahrávania: 
Vyberte pomocou  [◄/►] tlačidiel. 

2. Tlačidlom [EXIT] opustíte ponuku. 

3. Tlačidlom [OK] alebo [Cancel] uložíte alebo 
zrušíte vykonané zmeny. 

 

 

4.2 Informácie o pamäti 
 

Nastavenie > PVR Nastavenie 
> Informácie o pamäti 
▪ Pomocou tlačidla [EXIT] opustíte ponuku. 
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4.3 Formátovanie 
Môžete formátovať USB do ľubovoľného 
formátu ext4.  

Nastavenie > PVR Nastavenie > 
Formátovanie 
1. Vyberte pomocou  [◄/►] tlačidiel 
a potvrďte tlačidlom OK. 

2. Po zadaní hesla, vyberte, či chcete formátovať 
a potvrďte tlačidlom OK. 

 
 

 

4.4 Nahrávanie 
Voľby nastavenia nahrávania. 
Nastavujete: Program, Mód, Dĺžka, a Titul. 

Nastavenie > PVR Nastavenie >Nahrávanie 
1. Stlačte tlačidlo [OK] pre zobrazenie zoznamu 
programov. Vyberte pomocou tlačidiel [▲/▼].  

2. V Móde zvoľte buď „Normal“ alebo EPG, 
a potvrďte tlačidlom [OK]. 
- V móde Normal, môžete nastaviť dĺžku. 

3. Pri voľbe „Titul“ zadajte názov nahrávky. 
- Pozrite sa na metódu zadávania znakov na 
Strane 36. 

4. Stlačte [Červené] tlačidlo pre začatie 
nahrávania. 

▪ [Červené] tlačidlo maže znaky.  

 [Zelené] tlačidlo ukončí editáciu. 

▪ Pomocou tlačidla [EXIT] opustíte ponuku. 

 Upozornenie 
Formátovaním vymažete všetky údaje! 
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4.5 Bezpečné odstránenie USB 
Pomocou tejto voľby môžete bezpečne 
odstrániť USB zariadenie. 

Nastavenie > PVR Nastavenie 
> Bezpečné odstránenie USB 
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5.2.6 Stav Irdeto CA  

 

Zobrazuje stav o Smart karte. 
 

 

 

1. Smart Card Status 
 

Irdeto CA Stav > Smart Card Stav 
 

Kartu vkladajte čipom dole do prijímača. 
 

 

▪ Pomocou tlačidla [EXIT] opustíte ponuku. 
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2. Stav Služieb 
Zobrazuje stav služieb. 

Irdeto CA Stav > Stav Služieb 
 

 

 

 

 

3. Stav Loadera 
Zobrazuje stav Loadera. 

Irdeto CA Stav > Stav Loadera 
 

 

 

4. Komponenty 
Zobrazuje informácie o jednotlivých 
komponentoch. 

Irdeto CA Stav > Komponenty 
▪ Zobrazuje verzie jednotlivých komponentov. 
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5. Mail Správa 
Prijaté mailové správy. 

Irdeto CA Stav > Mail Správa 
▪ [Červeným] tlačidlom vymažete správu. 

▪ Pomocou tlačidla [EXIT] opustíte ponuku. 

 

 

6. Pridelené správy 
Prijaté pridelené správy.  

Irdeto CA Stav > Pridelené správy 
▪ [Červeným] tlačidlom vymažete správu. 

▪ Pomocou tlačidla [EXIT] opustíte ponuku. 
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5.2.7 Nahrávanie 

 

Pri akomkoľvek nahratom súbore môžete 
zamknúť/odomknúť, mazať, meniť názov 
a nastaviť rôzne voľby, vrátane prehrávania 
samotného súboru. 
 

 

▪ [▲/▼] zvoľte želaný súbor. 

▪ [Červené] tlačidlo zamkne/odomkne vybratý 
súbor. 

▪ [Zelené] tlačidlo vymaže vybratý súbor. 

▪ [Žlté] tlačidlo umožňuje zmenu názvu. 

▪ [Modré] tlačidlo vyvolá ponuku možností.  

▪ [OK] tlačidlo spustí prehrávanie. 

▪ Pomocou tlačidla [EXIT] opustíte ponuku. 

 

Rodičovský zámok 

Nastavenie rodičovského zámku.  

 

 

 

Rodičovský zámok: PIN kód 

Tu môžete nastaviť PIN kód.  
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Rodičovský zámok: UŽÍVATEĽSKÝ PROFIL 

Tu môžete nastaviť UŽÍVATEĽSKÝ PROFIL: 

Vek a PIN kód. 

 

 

Rodičovský zámok: UŽÍVATEĽSKÝ PROFIL 
Vypnutý 

Tu môžete nastaviť UŽÍVATEĽSKÝ PROFIL 
ako vypnutý. 

 

 

Rodičovský zámok: Nastavenie 
UŽÍVATEĽSKÉHO PROFILU 

 Tu môžete nastaviť PIN kód. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6  
Kapitola 6 

 

 

Príloha 
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6.1 Riešenie problémov 
Ak výrobok nefunguje správne ani po kontrole, obráťte sa na miestneho predajcu. 
Neotvárajte výrobok! Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom a prídete aj o záruku. 
 

Problém Príčina Riešenie 

Nesvieti predný displej. Nie je zapojené napájanie. Skontrolujte, či je zapojený 
prijímač do el. siete. 

Ani obraz, ani zvuk. 

Zlé pripojenie A/V výstupu a 
TV. Pripojte korektne A/V výstup. 

TV je vypnutý. Zapnite TV. 

Prijímač je v móde StandBy. Zapnite prijímač. 

Žiaden alebo slabý signál. Pripojte anténny kábel. 

DO nereaguje. 

Slabé batérie. Vymeňte obe batérie 

Zle nasmerované DO. DO nasmerujte oproti zariadeniu. 

Prijímač je v móde StandBy. Zapnite prijímač. 

Zlý obraz alebo zvuk. Zlý signál. Uistite sa, že prijímate dostatočný 
signál. 
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6.2 Špecifikácia 
1. Hlavný systém 

Položka Popis 

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

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

 
2. Conditional Access Systém 

Položka Popis 

Čítačka Smart Card 1 Slot pre IRDETO 
 
3. Tuner & Demodulátor 

Položka Popis 

RF Vstupný rozsah 950–2150 MHz 
Vstupný konektor Samica  

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

Systém pre výber kanálu PLL syntezátor 
Spôsob demodulovania LDPC/BCH (DVB-S2) 8PSK/QPSK, DVB-S QPSK 

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

DVB-S QPSK: 2–45 Msps 

FEC metóda 

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

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

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

Položka Popis 

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

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

Video Pomer strán 4:3, Letter Box, 16:9, Pan & Scan 

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

Formát Audio Dekódovania 
MPEG-1 Layer 1,2 / MPEG-2 Layer 2 
PCM s Dekódovaným Stereo AAC Stereo 

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

Položka Popis 

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

HDMI 
1 HDMI™ Konektor  
(HDCP ochrana proti kopírovaniu - * Voľba Zákazníka) 

USB2.0 Host Rozhranie Pre aktualizáciu Firmware 

ETHERNET (RJ45) LAN konektor 
 

6. Napájanie 

Položka Popis 

Typ DC/DC ADAPTÉR (12 V/2 A) 
Vstupné napätie AC 100–240 V, 50/60 Hz 
Spotreba Maximálne 24 W  

 

7. Prostredie 

Položka Popis 

Prevádzková teplota 5 – 40°C 

Skladovacia teplota -40 – 50°C 
 

8. Rozmery 

Položka Popis 

Rozmery (DxŠxH) 200x126x40 mm 
Váha 0,5 Kg 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


