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Předmluva 
Před prvním použitím digitálního Satmetra si pozorně přečtěte tuto příručku. 
 
Tento návod k obsluze vám pomůže při 
• Obsluze, 
• skladování 
• používání 
Technické specifikace a ovládací metody obsažené v této příručce podléhají změnám bez předchozího 
upozornění. V případě jakýchkoliv dotazů po dobu užívání, se obraťte na výrobce. 
!Bezpečnostní upozornění 

Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte bezpečnostní pokyny. 
Prosím, dodržujte všechna varování a pokyny na zařízení a v návodu k obsluze. 
 
! Bezpečnost osob 
Ujistěte se, že nikdo nemůže být zraněn padajícími nástroji nebo částmi instalované antény při práci ve 
výšce. Při práci na šikmé střeše použijte lano pro vaši bezpečnost. 
! Upozornění pro napájecí adaptér 
Přístroj by měl být provozován pouze s dodaným síťovým AC adaptérem. Neotvírejte přístroj ani dodávaný 
síťový adaptér. Je zde nebezpečí ohrožení života elektrickým proudem! Nesprávné používání portů může 
vést ke zničení měřicího přístroje. 
!  Opatrnost při práci s měřicím zařízením: 
• Vyhýbejte se nízkých teplotách (pod 0 ° C) nebo vysoké vlhkosti. 
• TFT displej může být poškozen mechanickými vlivy. 
• Vyvarujte se nadměrnému vstupnímu napětí. Viz prosím technické údaje.. 
 
!  Nepracujte s přístrojem:  
• který má viditelné poškození, 
• Pokud jsou v přístroji uvolněné části, 
• Pokud byl přístroj delší dobu umístěn venku nebo ve vlhkých prostorách. 
! Napájení: 
Před uvedením do provozu, prosím zkontrolujte provozní napětí 90 ~ 240V AC 50 / 60Hz. 
 
! Přetížení: 
Nepřetěžujte zásuvku, prodlužovací kabel nebo adaptér, nepoužívejte poškozený napájecí kabel, 
nedotýkejte se zařízení mokrou rukou, může to způsobit úraz elektrickým proudem. 
! Kvapal iny:  
Nepřetěžujte zásuvku, prodlužovací kabel nebo adaptér, nepoužívejte poškozený napájecí 
kabel, nedotýkejte se zařízení mokrou rukou, může to způsobit úraz elektrickým proudem. 
! Chlazení :  
Udržujte otvory na horní straně odhalené pro umožnění dostatečného proudění vzduchu k 
jednotce. Nepokládejte přijímač na měkký nábytek nebo koberec. Nevystavujte přijímač 
přímému světlu nebo jej neumisťujte v blízkosti topení nebo ve vlhkém prostředí. 
Nepokládejte další elektronická zařízení na horní straně přijímače. 
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! Č iš tění :  
Před čištěním odpojte přijímač ze zásuvky. Vyčistěte měkkým hadříkem nebo jemným roztokem mycího 
prostředku (bez rozpouštědel). 
! Odkrytování :  
Neodstraňujte kryt, aby se snížilo riziko úrazu elektrickým proudem. Kontaktujte kvalifikovaný servisní 
personál na opravu přijímače, nebo se obraťte na svého prodejce.



 

 3 

Obsah 
! Bezpečnost osob ....................................................................................................................................... 1	
! Upozornění pro napájecí adaptér .............................................................................................................. 1	
!  Opatrnost při práci s měřicím zařízením: ................................................................................................ 1	
!  Nepracujte s přístrojem: ........................................................................................................................... 1	
! Napájení: ................................................................................................................................................... 1	
! Přetížení: ................................................................................................................................................... 1	
I. Reference ...................................................................................................................................................... 5	

1.1 Vlastnosti ............................................................................................................................................ 5	
II. Popis výrobku .............................................................................................................................................. 6	
III. Připojení k ostatním zařízením ................................................................................................................... 8	
IV. Podrobný návod na obsluhu ....................................................................................................................... 8	

4.1 Zapnutí ................................................................................................................................................ 8	
4.2 Satelit .................................................................................................................................................. 8	
4.2.1 Vyhledávání Transpondéru ............................................................................................................. 9	
4.2.2 Identifikace Satelitu ....................................................................................................................... 10	
4.2.3 Kontrola Paketu ............................................................................................................................. 10	
4.2.4 Vyhledávání DiSEqC .................................................................................................................... 10	
4.2.5 Vyhledávání s DiSEqC Motorom .................................................................................................. 10	
4.2.6 SPEKTRUM .................................................................................................................................. 11	
4.3 TERESTRIÁLNÍ ................................................................................................................................ 11	

4.3.1 Vyhledávání TP ..................................................................................................................... 12	
4.3.2 IDENTIFIKACE TP .............................................................................................................. 13	
4.3.3 Kontrola Paketu ..................................................................................................................... 13	
4.3.4 SPEKTRUM ........................................................................................................................ 13	

4.4. KABEL ............................................................................................................................................ 14	
4.4.1 Vyhledávání TPVyhľadávanie TP ..................................................................................... 14	
4.4.2 IDENTIFIKACE TP ........................................................................................................... 15	
4.4.3 Kontrola Paketu ..................................................................................................................... 15	
4.4.4 SPEKTRUM .......................................................................................................................... 16	

4.5 Sledování TV .................................................................................................................................... 16	
4.6 NASTAVENÍ ................................................................................................................................... 16	

4.6.1 Systém ................................................................................................................................... 16	
4.6.2 Displej ................................................................................................................................... 17	
4.6.3 Čas ......................................................................................................................................... 17	
2. Časovač ...................................................................................................................................... 18	
4.6.4 Výrobní nastavení .................................................................................................................. 18	
4.6.5 Nastavenie farieb ................................................................................................................... 18	
4.6.6 Obrazovka ............................................................................................................................. 18	

4.7 Rozšíření ........................................................................................................................................... 19	
4.7.1 USB Menu ............................................................................................................................. 19	
4.7.2 Wi-Fi ...................................................................................................................................... 21	
4.7.3 Nastavenine IP ...................................................................................................................... 21	

4.8 Základní obsluha .............................................................................................................................. 21	
4.8.1  Nahrávání ........................................................................................................................... 21	
4.8.3 Automatický Timeshift (časový posun) ................................................................................ 22	



 

 4 

4.8.4 System ................................................................................... Error! Bookmark not defined.	
4.8.5 Find ........................................................................................ Error! Bookmark not defined.	
4.8.5 SPCTM .................................................................................. Error! Bookmark not defined.	
V . Doplňkové informace ............................................................................................................... 23	

6.1 Řešení problémů ............................................................................................................................... 23	
6.2 Technické specifikace ...................................................................................................................... 23	
6.3 Slovník .............................................................................................................................................. 24	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 5 

I. Reference 

1.1 Vlastnosti 

Kompatibilita DVB-S2 (MPEG-4), DVB-T2, DVB-C 2 
 
MPEG-4 ,MPEG-2 Video (MP @ ML), MPEG-1 Audio Layer 1, Layer2 
 
Vyspělá OSD grafika 
 
Užívatelsky přívětivé OSD Menu 
 
Pamět na 8000 kanálů 
 
USB 2.0 Host Controller 
 
Upgrade softvéru přes USB 
 
Identifikace satelitů 
 
Vehledávání DiSEqC 
 
Měřič spektra 
 
Měřič konstelace 
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II. Popis v&robku 
               DVB T2/C2    DVB S2 

                   

          

 
 
1. POWER tla"ítko: 
 zapnutí / vypnutí 
 
2. LCD displej: 
Zobrazuje menu a programy 
 
3. Kontrolka napájení: 
Indikuje stav napájení 
*ervená: p!ístroj je zapnut& 
Zelená: za!ízení je vypnuto 
 
4. LOCK / AV IN kontrolka: 
Tato kontrolka se rozsvítí, kdy" je signál uzam$en. 
 
5.13V / 18V / TV kontrolky: 
Indikují re"imy 13V / 18V  
 
6. Funk"ní tla"ítka: 
 F1 - F4 
 
7. Kurzorová tla"ítka a tla"ítko OK: 
Slou"í pro pohyb v menu a volbu polo"ek, OK pro potvrzení 
8. SYSTEM tla"ítko: 
Vstup do menu nastavení, m%"ete nastavit v(echny parametry systému 
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9. AV IN tlačítko: 
Použijte toto zařízení jako televizor. 
 
10. FIND tlačítko: 
Vstup do menu ovládání paketu, rychlé vyhledání informací o transpondéru 
 
11. MENU: 
Vstup do hlavního menu 
 
12. EXIT: 
Návrat ze současné nabídky, zpět do předchozí nabídky 
 
13. SCAN tlačítko: 
V modelu S2, slepé skenování, v modelu T a C, automatické vyhledávání 
 
14. USB Port: 
Jeden USB Host Port 
 
15. HDMI port 
Použijte HDMI pro připojení k TV 
 
16. ON / OFF: 
Zapnutí baterie, zapnutí / vypnutí 
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III. Připojení k ostatním zařízením 
Následující kapitola vám ukáže spojení mezi přístrojem, přes vstup ANT a jiných zařízení. Prosím přečtěte 
si následující řádky pokud si nejste jisti správností propojení. 
Můžete připojit jeden přijímač přímo do ANT IN. 
 

IV. Podrobný návod na obsluhu 
 

První instalace po zakoupení. 

4.1 Zapnutí 

1. Připojte napájecí kabel přístroje do elektrické zásuvky. 
2. Zapněte stisknutím tlačítka POWER na panelu. 

 

 
 

4.2 Satelit 

Hlavní menu-> Satelit 
Stlačte OK , zvolte satelit 
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4.2.1 Vyhledávání Transpondéru 

Hlavní menu-> Satelit -> Vyhledávání Transpondéru 
Stiskněte OK zadejte vyhledávání TP, vyberte satelit, na tomto obrázku, můžete také odstranit, přesunout a 
přejmenovat satelit. 

 
 

Když se satelit uzamkne, stiskněte OK, zobrazí se následující okno. použijte tlačítka ! /"  pro pohyb 
kurzoru, zobrazí se název satelitu, TP, LNB, 22Khz a DiSEqC port. Když jsou všechny parametry v 
pořádku potvrďte vyhledávání kanálů, Stiskněte Modré tlačítko. Také můžete pomocí F3 tlačítka zobrazit 
informace o signálu, nebo odstranit TP F4 tlačítkem. 

 
 
F3 tlačítkem zobrazíte data konstelace. 
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4.2.2 Identifikace Satelitu 

Hlavní menu-> Satelit -> Identifikace Satelitu 
Pokud neznáte informace o nastaveném satelitu, v tomto menu si jej můžete dát identifikovat. 

4.2.3 Kontrola Paketu 

Hlavní menu-> Satelit -> Kontrola Paketu 
V tomto menu, zobrazíte sílu a kvalitu každého transpondéru v rámci satelitu. 

 

4.2.4 Vyhledávání DiSEqC 

Hlavní menu-> Satelit -> Vyhledávání DiSEqC 
Stiskněte OK zadejte vyhledávání DiSEqC, přístroj vyhledá na kterém vstupu DiSEqC je požadovaný 
satelit připojen. Stiskněte Zelené tlačítko, zobrazí typ LNB, stiskněte Modré Tlačítko přejdete na DiSEqC 
1.1. 

4.2.5 Vyhledávání s DiSEqC Motorem  

Hlavní menu-> Satelit -> Motor  
Stiskněte OK zadejte vyhledávání DiSEqC, přístroj vyhledá na kterém vstupu DiSEqC je požadovaný 
satelit připojen. Stiskněte Zelené tlačítko, zobrazí typ LNB, stiskněte Modré Tlačítko přejdete na DiSEqC 
1.1. 

 



 

 11 

 

4.2.6 SPEKTRUM 

Hlavní menu-> Satelit -> SPEKTRUM 
V tomto menu můžete zobrazit analýzu spektra na všech TP v rámci satelitu. 

   

 
 

Stiskněte tlačítko F1 pro udržení spektra, tlačítko F3 pro označení spektra a tlačítko F4 pro následující 
stranu. 
Stiskněte tlačítko F1 pro změnu polarizace Hor / Ver a F2 pro zapnutí / vypnutí 22K signálu a F3 pro 
změnu DiSEqC portu a tlačítko F4 na předešlou stranu. 
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4.3 TERESTRIÁLNÍ 

Hlavní menu-> TERESTRIÁLNÍ 
Stiskněte OK pro vstup do měření pozemního signálu. 

4.3.1 Vyhledávání TP  

Hlavní menu-> TERESTRIÁLNÍ-> Vyhledávání TP  
V tomto menu, můžete Odstranit, Přidat, Manuální nebo automaticky vyhledávat, transpondéry. 

 
 

"  Vymazat – žluté tlačítko 

Vyberte položku Kanál, stlačte ▹ /$  , vyberte číslo transpondéru který chcete vymazat, stiskněte  
F1 pro vymazání.  

" Přidat – F2 

Stisknutím tlačítka F2 můžete přidat nový TP. Zde můžete zadat Frekvenci, Šířku pásma. 
Stiskněte OK pro potvrzení, nový TP bude přidán do seznamu. Označte kanál, stiskněte 
Tlačítko OK pro vstup do seznamu TP, 

"  Manuální vyhledávání – F3 

Stisknutím F3 můžete ručně vyhledávat kanály. Po dotazu můžete zvolením "Ano" vyhledávat 
pouze FTA kanály. 

" Automatické vyhledávání – F4 

Stlačením F4 spustíte automatické vyhledávání.  
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4.3.2 IDENTIFIKACE TP 

Hlavní menu-> TERESTRIÁLNÍ-> IDENTIFIKACE TP  
V tomto menu, můžete zjistit přesné informace o transpondéru a můžete ho také odstranit, přidat, Manuální 
vyhledávat, automaticky vyhledávat a uložit obrázek tohoto rozhraní. 
 

 
 
 
1. MER: Modulation error rate 
2.SNR: Odstup signál/šum na vybraném TP. 

3.Pre BER：Dopřední korekce chyb 

4.Post BER：Následní korekce chyb 

5. Strength: Síla signálu. 
6. Modulate:. Modulace 

4.3.3 Kontrola Paketu 

Hlavní menu-> Terestrial -> Kontrola Paketu 
V tomto menu, zobrazíte sílu a kvalitu každého transpondéru. 

 

4.3.4 SPEKTRUM 
Hlavní menu-> TERESTRIÁLNÍ->SPEKTRUM 

V tomto menu můžete zobrazit analýzu spektra na všech přijímaných TP. 
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1. ▹ /$  : Stiskněte ▹ /$  pro změnu TP. 
2. ! /"  : Stiskněte ! /"  pro změnu osi Y. 
3. Low Speed/High Speed: Stiskněte F3 pro změnu obnovovací frekvence. 
4. Save Spectrum: Stiskněte F4 pro uložení screenshotu obrazovky. 

 

4.4. KABEL 

Hlavní menu-> KABEL 

 
 
4.4.1 Vyhledávání TP  

Hlavní menu-> KABEL -> Vyhledávání TP 
V tomto menu, můžete Odstranit, Přidat, Manuální nebo automaticky vyhledávat, transpondéry. 
 

" Vymazat – F1 

Vyberte položku Kanál, stlačte ▹ /$  , vyberte číslo transpondéru který chcete vymazat, 
stiskněte  F1 pro vymazání.  

" Přidat – F2 

Stisknutím tlačítka F2 můžete přidat nový TP. Zde můžete zadat Frekvenci, Šířku pásma. 
Stiskněte OK pro potvrzení, nový TP bude přidán do seznamu. Označte kanál, stiskněte Tlačítko 
OK pro vstup do seznamu TP, 

" Manuální vyhledávání – F3 

Stisknutím F3 můžete ručně vyhledávat kanály. Po dotazu můžete zvolením "Ano" vyhledávat 
pouze FTA kanály. 

" Síťové vyhledávání 
Stlačením F4 vyhledáte všechny TP jedné sítě  

" Vyhledávání na slepo 

Stlačením Scan vyhledáte všechny dostupné TP. 
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4.4.2 IDENTIFIKACE TP 
Hlavní menu-> KABEL -> IDENTIFIKACE TP  

V tomto menu, můžete zjistit přesné informace o transpondéru a můžete ho také odstranit, přidat, Manuální 
vyhledávat, automaticky vyhledávat a uložit obrázek tohoto rozhraní. 

 
 

1. MER: Modulation error rate 

2.Pre BER：Dopřední korekce chyb 

3.Post BER：Následní korekce chyb 

4. Strength: Síla signálu. 
5. modulate:. Modulace 
 

4.4.3 Kontrola Paketu 

Hlavní menu-> Kabel -> Kontrola Paketu 
V tomto menu, zobrazíte sílů a kvalitu každého transpondéru. 
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4.4.4 SPEKTRUM 

Hlavní menu-> KABEL -> SPEKTRUM 
V tomto menu můžete zobrazit analýzu spektra na všech TP. 

 
 
1. ▹ /$  : Stiskněte ▹ /$  pro změnu TP. 
2. ! /"  : Stiskněte ! /"  pro změnu osi Y. 
3. Low Speed/High Speed: Stiskněte F3 pro změnu obnovovací frekvence. 
4. Save Spectrum: Stiskněte F4 pro uložení screenshotu obrazovky. 
 

 

4.5 Sledování TV 

Hlavní menu-> Sledování TV 
Stiskněte OK pro vstup do menu sledování TV, stiskněte Žluté tlačítko pro výběr satelitu nebo stiskněte 
Modré pro vstup do menu Kanálů / Radio, stiskem tlačítka nahoru / dolů pro skok na další / předchozí 
program. 
Stiskněte Červené pro Sledování na celou obrazovku. 

 

4.6 NASTAVENÍ 

4.6.1 Systém 

Hlavní menu-> NASTAVENÍ-> Systém 
V tomto menu můžete měnit všechna nastavení tlačítky ▹ /$ . 
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Stiskněte OK pro vstup do menu nastavení, můžete měnit Nastavení průhlednosti OSD, tón audio signálu, 
formát obrazu, hlasitost, jazyk a nastavení obrazu. Můžete také provést návrat do výrobních nastavení. 
     1. Menu Language: Jazyk menu. 

2. Audio1: oblíbený jazyk zvuku. 
3. Audio2: oblíbený jazyk zvuku.2. 
4. 5V 12V: Pokud je na ON, je zapnuté napájení antény 5V/12V přes Tuner. 
5. Napájení DVB-T: Napájení DVB-T antény 

     6. Ovládání ventilátoru: Pokud zapnete tuto volbu, spustí se ventilátor 
     7. Signal Audio Tone: Pokud je na "ON", při vyhledávání TP se ozve tón po jeho nalezení, na "OFF" 
je tón vypnut. 

4.6.2 Displej 

Hlavní menu-> NASTAVENÍ-> Displej 
  

1. Display Mode: Nastavení rozlišení mezi 1080p, 1080i, 720p, 480i, 480p. 
2. TV Typ: Nastavení TV normy PAL / NTSC / Auto. 
3. Režim obrazovky: Nastavte formát zobrazení v závislosti na poměru obrazovky. Vyberte režim TV s 
plochou obrazovkou a to buď 4: 3 nebo 16: 9 v závislosti na typu televizoru, nebo stiskněte přímo 
tlačítko MODE na dálkovém ovladači. 
4. OSD Timeout: Nastaví dobu zobrazení informací o programu. 

 
4.6.3 Čas 

Menu-> NASTAVENÍ >Čas 
1. Nastavení času 
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V tomto menu můžete nastavit mód času, časové pásmo tak letní čas. 

2. Časovač 

Nastavení automatického uspání přístroje. 

4.6.4 Výrobní nastavení 

Hlavní menu-> NASTAVENÍ-> Výrobní nastavení 
1. All: Všechna data a nastavení budou vymazány. 

Tip: Pokud zvolíte "ANO" Všechna data a nastavení budou vymazány, po restartování se 
objeví průvodce nastavením. 
2. Channel List Only: Všechna data kanálů budou vymazány. 
3. Radio Channel Only: Všechny rádia budou vymazány. 

 4. Scramble Channel Only: Všechny kódované kanály budou vymazány 
. 
4.6.5 Nastavení barev 

Main Menu-> NASTAVENÍ -> Nastavení barev 
Zde můžete nastavit Jas / Kontrast / Sytost v menu 

4.6.6 Obrazovka 

Main Menu-> NASTAVENÍ -> Obrazovka 

V tomto menu můžete nastavit ostrost / jas / kontrast / sytost / podsvícení LCD / LED podsvícení. 
Hlavní menu-> NASTAVENÍ-> Systémové informace  

V tomto menu získáte informace o přístroji pokud ID modelu, verze hardwaru, verze softwaru, verze 
loaderu, a datum poslední aktualizace. Ty využijete například při případné komunikaci se servisem. 
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4.7 Rozšíření 

4.7.1 USB Menu 

Hlavní Menu-> PC Update -> USB Menu  
V tomto menu stiskněte ▹ /$ pro výběr kategorie kterou chcete přehrávat, Stream, Filmy, Hudbu, 

Obrázky, Software a další.  
 

 
1. Upload 
  Můžete nahrát nový software nebo setting. 
 
2. PVR Nastavení: 
 
"Oddíl nahrávání 
Zvolte oddíl pro ukládání vaší nahrávky popřípadě jiné výsledky vašich operací. 
"Mód nahrávání 
Nastavte režim záznamu pro program nebo transpondér. 
"Typ nahrávání 
Nastavte typ záznamu TS nebo PS. 
"Čas nahrávání 
Nastavte výchozí čas nahrávání na Vyp, 30, 60, 90, 120 minut nebo zadejte volbu přímo. 
"Automatický Timeshift 
Nastavte zapnutí automatického nahrávání Timeshift. 
"Velikost vyrovnávací paměti nahrávání Timeshift (MB) 
Nastavte velikost vyrovnávací paměti nahrávání Timeshift na Vypnuto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 

6400MB. 
"Timeshift ukládání 
Nastavte pokud chcete nahrávání Timeshift uložit. 
"Timeshift do Nahrávky 
Nastavte pokud chcete nahrávání Timeshift uložit do nahrávky nebo ne. 
"  Přehrávání startovní pozice 
Při přehrávání souboru PVR, nastavte zda chcete začít přehrávání od začátku nebo z naposledy 

sledovaného místa. 
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3. Nastavení 
Při použití USB HDD nebo USB disku můžete dělat různé operace. V tomto menu můžete přejmenovat, 
odstranit, přesouvat, kopírovat, vytvořit složku, třídit a formátovat disk. 
 
4. Mód přehrávání 
"  Smyčka 
Nastavte smyčku na Normal, Reverse, Random, Single nebo Vyp. 
"Slideshow Interval 
Nastavte Slide Show Interval: 2S-10S. 
"Mód zobrazování fotek 
Nastavte Mód zobrazování fotek na celou obrazovku, miniaturu 2x2 nebo miniaturu 2x3. 
 
4.7.1.2 Přehrávání souborů 
1. Jděte Hlavní Menu -> Rozšíření -> USB a potvrďte tlačítkem Enter. 
2. Stiskněte ▹ /$ pro výběr souboru. 
3. Stiskněte ▼/▲ pro změnu složky nebo souboru a potvrďte tlačítkem OK pro otevření složky nebo 
spuštění souboru. 
 
4.7.1.3 Hudba 
  Zařízení podporuje hudební formát * .mp3. 
 

 
OK: Přehrávání zvoleného souboru. 
▼/▲: Výběr. 
▹ /$: Hlasitost. 
EXIT: Pro opuštění aktuálního menu. 
$  Play / Pause 
Spuštění nebo pozastavení aktuálního přehrávání. 
$$  Rychle vpřed 
Rychlí posun vpřed. 
▹▹  Rychle dozadu 
Rychlí posun dozadu. 
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4.7.1.4  Obrázky 
Zařízení podporuje zobrazování * .bmp, * .jpeg formátů. 
 
4.7.1.5  Filmy 
 Zařízení podporuje přehrávání * TS formátů. 

4.7.2 Wi-Fi  

1. Připojte wifi USB dongle do USB portu. 
2. Menu-> Rozšíření> WIFI> 
3. Vyberte název sítě vaší Wi-Fi ze seznamu. 
4. Stiskněte tlačítko OK, pak zadejte správné heslo. 
5. Menu-> Rozšíření> WIFI> Nastavení IP. 
Pokud jste připojen do sítě, měli byste mít přidělenou správnou IP adresu a mělo by se zobrazovat 
"Connected / Připojen". 

4.7.3 Nastavení IP 

Menu-> Rozšíření> Nastavení IP 

Pokud je síť připojena v pořádku, zobrazí se "Connected / Připojen". V tomto menu můžete nastavit IP 

adresu ručně nebo může být přidělena automaticky. 

"F3: Získat IP adresu automaticky. 

"F4: Test sítě, zda je připojení správné. 

4.8 Základní obsluha 

4.8.1  Nahrávání 

Chcete-li nahrávat program, stiskněte F4 a vyberte PVR pro spuštění nahrávání. 
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1. Start nahrávání 
1) Stiskněte F4, vyberte PVR a stiskem tlačítka OK pro start nahrávání sledovaného programu. 
2) Během nahrávání pomocí !/"přepněte jiný program a stisknutím F1 spusťte současné nahrávání. 
2. Ukončení nahrávání 
1) Stiskněte EXIT pro ukončení nahrávání, v zobrazeném dotazu zvolte ukončení požadované nahrávky 
nebo všech. 
2) Při nedostatku místa na USB HDD nebo USB disku se nahrávání zastaví. 
3. Sledování programu během nahrávání. 
Během nahrávání Můžete sledovat jiný program ze stejného TP. 
 
4.8.2  Nahrávání TP  

Během sledování stiskněte F4 a vyberte TP PVR, budou nahrávány všechny programy z daného TP. 

4.8.3 Automatický Timeshift (časový posun) 

Během sledování stiskněte F4 a zvolte Auto Timeshift pro spuštění Automatického Timeshiftu. 
Automatický Timeshift umožňuje zastavení vysílání a návrat v čase. 

 

Program se průběžně nahrává na USB zařízení. Stiskněte F1 pro přehrávání nebo pauzu, Stiskněte F2 pro 
zobrazení / ukrytí informací o nahrávání, stiskněte F3 pro pohyb vpřed, F4 pro pohyb dozadu. Stiskněte 
EXIT pro ukončení Timeshiftu.  
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V . Doplňkové informace 

6.1 Řešení problémů 

Při nesprávné funkci přístroje zkontrolujte nejprve následující možnosti pro identifikování příčiny. 
 
Problém Možné příčiny Řešení 
 
 
Není obraz ani 
zvuk 

Napájení není připojeno. Zkontrolujte připojení napájecího kabelu. 

 Napájení DVB-T antény není 
zapnuto 

Zkontrolujte že napájení je na "ON". 

Nelze vyhledat 
žádné kanály 
 

 Terestriální anténa není 
připojena 

Zkontrolujte správné připojení antény. 

 Slabý signál. Změňte umístění antény. 
Obraz běží bez 
zvuku. 

Nastavená nízká hlasitost anebo 
umlčení zvuku (mute).  

Stiskněte $ pro zvýšení hlasitosti. 
Stiskněte MUTE pro zrušení umlčení.  
 

Zrnitý obraz , 
zobrazuje  
"Slabý signál". 

 
 
Slabý signál. 
 

Nastavte anténu, zkontrolujte konektory. 
Signál na vstupe by měl být v rozmezí 
-20dBm~-85dBm.  

 

6.2 Technické specifikace 

Satelitní	Tuner	&	Demodulátor	
Frekvenční	rozsah	 950MHz-2150MHz	 	
Vstupní	konektor	 Samice	 	 	
Úroveň	signálu	 -65dBm~-25dBm	
LNB	napájení	 13/18V,max400mA	
Ovládání	LNB	
přepínače	 22KHz	

DiSEqC	 	 	 	 	 	 DiSEqC	1.0	/1.1	/	1.2	
Symbolová	rychlost	 2Mbps~45Mbps	
Spektrální	inverze	 Auto	converze	
	
Terestriální	a	Kabelový	Tuner	&	Demodulátor	
Frekvenční	rozsah	 107MHZ	to	858MHZ	
Vstupní	konektor	 IEC	Samice	
RF	Impedance	 	 75Ω	nesymetrický	
IF	šířka	pásma	 	 6M,	7M,	8M	
Demodulace	 	 COFDM	
FFT	Mód	 Auto	
Konstelace	 Auto	
Guard	Interval	 Auto	
Vnitřní	kódovací	
rychlost	 Auto	

	
Satelit	MPEG	 	
Profil	a	úroveň	 	 MPEG-4	MPEG-2	Video	(MP@ML)	
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Typ	 Mono	
Vzorkovací	frekv.	 	 32,44.1	a	48KHz	
Audio	Dekódování	 	 MPEG-1	Audio	Layer1,	Layer2	 	
	 	 	
Terestriální	a	Kabelové	MPEG	 	
Profil	a	úroveň	 MPEG-2	MP@ML	 	
Poměr	stran	 	 4:3,	4:3	Pan	&	Scan	,4:3	Letter	Box,	16:9	
Rozlišení	videa	 	
Audio	Dekódování	 MPEG/MusiCam	Layer	I	&	II	
Audio	Mód	 	 mono/Dual	/Joint	stereo/Stereo	 	
	
Napájení	
Vstupní	napětí	 12.6Volt	 	
Li-on	Baterie	 2700	mA	
Nabíječka	 90-240V	
	
Fyzické	specifikace	
Rozměry	(W	x	H	x	L)	 	 102*166*45mm	 	
Hmotnost	(Netto)	 	 Přibližně	0.5	kg	 	 	
Pracovní	teploty	 	 0�	-	+	40�	 	
Skladovací	teploty	 -40�	-	+	65�	 	

 

6.3 Slovník 

Anténa 
Zařízení, které přijímá nebo vyzařuje elektromagnetické vlny. 
  
AAC 
Advanced Audio Coding, audio kompresní formát určený pro MPEG-2, MPEG-4, nástupce formátu "MP3", 
MPEG-1. 
 
MHz 
předpona mega znamená milion, Hertz znamená cyklů za sekundu. 
 
MPEG 
Moving Picture Experts Group. Mezinárodní organizace pro standardizaci video kompresních formátů. 
 
PID (Packet Identifier) 
Sada čísel, která identifikuje pakety transportního toku obsahující data z jednoho datového toku. 
 
Transpondér 
Automatické zařízení, které přijímá, zesiluje a odešle signál na 
jiné frekvenci. 
 
Kódovaný TV program 
Některé televizní programy jsou vysílány v kódované podobě. 








