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     Predslov 
Pred prvým použitím digitálneho Satmetra si pozorne prečítajte túto príručku. 
 
Tento návod na obsluhu vám pomôže pri 
• Obsluhe, 
• skladovaní 
• používaní 
 
Technické špecifikácie a ovládacie metódy obsiahnuté v tejto príručke podliehajú zmenám bez 
predchádzajúceho upozornenia. V prípade akýchkoľvek otázok po dobu užívania, sa obráťte na výrobcu. 

 

!Bezpečnostné upozornenia 

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte bezpečnostné pokyny. 
Prosím, dodržujte všetky varovania a pokyny na zariadení a v návode na obsluhu. 
 
! Bezpečnosť osôb 
Uistite sa, že nikto nemôže byť zranený padajúcimi nástrojmi alebo časťami inštalovanej antény pri práci 
vo výške. Pri práci na šikmej streche použite lano pre vašu bezpečnosť. 
 
! Upozornenie pre napájací adaptér 
Prístroj by mal byť prevádzkovaný iba s dodaným sieťovým AC adaptérom. Neotvárajte prístroj ani 
dodávaný sieťový adaptér. Je tu nebezpečenstvo ohrozenia života elektrickým prúdom! Nesprávne 
používanie portov môže viesť k zničeniu meracieho prístroja. 
 
!  Opatrnosť pri práci s meracím zariadením: 
• Vyhýbajte sa nízkych teplotách (pod 0 ° C) alebo vysokej vlhkosti. 
• TFT displej môže byť poškodený mechanickými vplyvmi. 
• Vyvarujte sa nadmernému vstupnému napätiu. Pozrite si prosím technické údaje. 
 
!  Nepracujte s prístrojom:  
• A má viditeľné poškodenia, 
• Ak sú v prístroji uvoľnené časti, 
• Ak bol prístroj dlhší čas umiestnený vonku alebo vo vlhkých priestoroch. 
 
! Napájanie: 
Pred uvedením do prevádzky, prosím skontrolujte prevádzkové napätie 90 ~ 240V AC 50 / 60Hz. 
 
! Preťaženie: 
Nepreťažujte zásuvku, predlžovací kábel alebo adaptér, nepoužívajte poškodený napájací kábel 
,nedotýkajte sa zariadenia mokrou rukou, môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom. 
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! Kvapal iny:  
Prístroj nesmie byť vystavený kvapkajúcej alebo striekajúcej vode, nepokladajte na prístroj žiadne nádoby 
s kvapalinami. 
 
! Chladenie:  
Udržujte otvory na hornej strane odhalené pre umožnenie dostatočného prúdenia vzduchu k jednotke. 
Neklaďte prijímač na mäkký nábytok alebo koberec. Nevystavujte prijímač priamemu svetlu alebo ho 
neumiestňujte v blízkosti kúrenia alebo vo vlhkom prostRedí. Neklaďte ďalšie elektronické zariadenia na 
hornej strane prijímača. 
 
! Č i s ten ie :  
Pred čistením odpojte prijímač zo zásuvky. Vyčistite mäkkou handričkou alebo jemným roztokom 
umývacieho prostriedku (bez rozpúšťadiel). 
 

! Odkrytovanie :  
Neodstraňujte kryt, aby sa znížilo riziko úrazu elektrickým prúdom. Kontaktujte kvalifikovaný servisný 
personál na opravu prijímača, alebo sa obráťte na svojho predajcu.
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I. Referencie 

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 
 
- Vyspelá OSD grafika 
 
- Užívateľsky prívetivé OSD Menu 
 
- Pamäť na 8000 kanálov 
 
- USB 2.0 Host Controller 
 
- Upgrade softvéru cez USB 
 
- Identifikácia satelitov 
 
- Vyhľadávanie DiSEqC 
 
- Merač spektra 
 
- Merač konštelácie 
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II. Popis v%robku 
               DVB T2/C2    DVB S2 

                

            

 
 
1. POWER tla!idlo: 
 zapnutie / vypnutie 
 
2. LCD displej: 
Zobrazuje menu a programy  
 
3. Kontrolka napájania: 
Indikuje stav napájania 
)ervená: zariadenie je zapnuté 
Zelená: zariadenie je vypnuté 
 
4. LOCK kontrolka: 
Táto kontrolka sa rozsvieti po uzamknutí signálu 
 
5.13V / 18V / TV kontrolka: 
Indikujú re"imy 13V / 18V  
 
6. Funk!né tla!idlá:   
F1 - F4 
 
7. Kurzorové tla!idlá a tla!idlo OK: 
Slú"ia pre pohyb v menu a vo%bu polo"iek, OK pre potvrdenie 
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8. SYSTEM tlačidlo: 
Vstup do menu nastavenia, môžete nastaviť všetky parametre systému 
 
9.AV IN tlačidlo: 
Použite toto zariadenie ako televízor.  
 
10. FIND tlačidlo: 
Vstup do menu ovládania paketu, rýchle vyhľadanie informácií o transpondéri 
 
11. MENU: 
Vstup do hlavného menu 
 
12. EXIT: 
Návrat zo súčasnej ponuky , späť do predchádzajúcej ponuky 
 
13. SCAN tlačidlo: 
V modeli S2, slepé (blind) skenovanie, v modeli T a C, automatické vyhľadávanie 
 
14. USB Port: 
Jeden USB Host Port 
 
15. HDMI port 
Použite HDMI pre pripojenie k TV 
 
16. ON / OFF: 
Zapnutie batérie , zapnutie / vypnutie 
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III. Pripojenie k ostatným zariadeniam 
Nasledujúca kapitola vám ukáže spojenie medzi prístrojom, cez vstup ANT a iných zariadení. Prosím 
prečítajte si nasledujúce riadky ak si nie ste istý správnosťou prepojenia. 
Môžete pripojiť jeden prijímač priamo do ANT IN. 
 

IV. Podrobný návod na obsluhu 
Prvá inštalácia po zakúpení. 

4.1 Zapnutie 

1. Pripojte napájací kábel prístroja do elektrickej zásuvky. 
  2. Zapnite stlačením tlačidla POWER na paneli. 

 

 
 

4.2 Satelit 

Hlavné Menu-> Satelit 
Stlačte OK , zvoľte satelit 
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4.2.1 Vyhľadávanie Transpondéra 

Hlavné Menu-> Satelit -> Vyhľadávanie Transpondéra 
Stlačte OK zadajte vyhľadávanie TP, vyberte satelit, na tomto obrázku, môžete tiež odstrániť, presunúť a 
premenovať satelit. 

 
Keď sa satelit uzamkne, stlačte OK , zobrazí sa nasledujúce okno. Použite tlačidlá ! /" pre pohyb 
kurzora, zobrazí sa názov satelitu, Transpondér, LNB, 22KHz a DiSEqC port. Keď sú všetky parametre 
v poriadku potvrďte vyhľadávanie kanálov, stlačte tlačidlo F2. Tiež môžete pomocou F3 tlačidla zobraziť 
konšteláciu alebo F4 informácie o signále.  

 
 
 
Tlačidlom F3 zobrazíte dáta konštelácie. 

 
 

 
                                                
 
                

4.2.2 Identifikácia Satelitu 

Hlavné Menu-> Satelit -> Identifikácia Satelitu 
Ak nepoznáte informácie o nastavenom satelite, v tomto menu si ho môžete dať identifikovať. 
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4.2.3 Kontrola Paketu 

Hlavné Menu-> Satelit -> Kontrola Paketu 
V tomto menu, zobrazíte silu a kvalitu každého transpondéra v rámci satelitu. 
 

 

 

4.2.4 Vyhľadávanie DiSEqC 

Hlavné Menu-> Satelit -> Vyhľadávanie DiSEqC 
Stlačte OK zadajte vyhľadávanie DiSEqC, prístroj vyhľadá na ktorom vstupe DiSEqC je požadovaný 
satelit pripojený. Stlačte Zelené tlačidlo, zobrazí typ LNB, stlačte Modré Tlačidlo prejdete na DiSEqC 1.1. 
 

4.2.5 Vyhľadávanie s Motorom  

Hlavné Menu-> Satelit -> Motor  
Stlačte OK , zadajte vyhľadávanie s Motorom, vyberte satelit a niektorý transpondér, ak sa zobrazí sila a 
kvalita signálu na indikátoroch, stlačte F3 tlačidlo Star Search, tlačidlom F1 môžete otáčať motorom na 
Západ, F2 na Východ. Tlačidlom F4 môžete vyhľadávať pomocou systému USALS; predtým však zadajte 
svoje zemepisné súradnice. 
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4.2.6 SPEKTRUM 

Hlavné Menu-> Satelit -> SPEKTRUM 
V tomto menu môžete zobraziť analýzu spektra na všetkých TP v rámci satelitu. 

   

 
 

Stlačte tlačidlo F1 pre udržanie spektra, tlačidlo F3 pre označenie spektra a tlačidlo F4 pre nasledujúcu 
stranu. 
Stlačte tlačidlo F1 pre zmenu polarizácie Hor / Ver a F2 pre zapnutie/vypnutie 22K signálu a F3 pre zmenu 
DiSEqC portu a tlačidlo F4 na predošlú stranu. 
 

4.3 TERESTRIÁLNE 

Hlavné Menu-> TERESTRIÁLNE 
Stlačte OK pre vstup do merania pozemného signálu. 
 

4.3.1 Vyhľadávanie TP  

Hlavné Menu-> TERESTRIÁLNE-> Vyhľadávanie TP  
V tomto menu, môžete Odstrániť, Pridať, Manuálne alebo automaticky vyhľadávať, transpondéry. 
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"  Vymazať – žlté tlačidlo 

Vyberte položku Kanál, stlačte ▹ /$  , vyberte číslo transpondéra ktorý chcete vymazať, stlačte  
F1 pre vymazanie.  
 

" Pridať – F2 

Stlačením tlačidla F2 môžete pridať nový TP. Tu môžete zadať Frekvenciu, Šírku pásma. Stlačte  
OK pre potvrdenie, nový TP bude pridaný do zoznamu. Označte kanál stlačte Tlačidlo OK pre 
vstup do zoznamu TP,  
 

"  Manuálne vyhľadávanie – F3 

Stlačením F3 môžete ručne vyhľadávať kanály. Po dotaze môžete zvolením „Ano“ vyhľadávať 
iba FTA kanály. 
 

" Automatické vyhľadávanie – F4 

Stlačením F4 spustíte automatické vyhľadávanie.  
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4.3.2 IDENTIFIKÁCIA TP 

Hlavné Menu-> TERESTRIÁLNE-> IDENTIFIKÁCIA TP  
 

V tomto menu, môžete zistiť presné informácie o transpondéri a môžete ho tiež odstrániť, pridať, Manuálne 
vyhľadávať, automaticky vyhľadávať a uložiť obrázok tohto rozhrania. 
 

 
 

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

3. Pre BER：Dopredná korekcia chýb 

4. Post BER：Následná korekcia chýb 

5. Strength: Sila signálu. 
6. modulate:. Modulácia 

4.3.3 Kontrola Paketu 

Hlavné Menu-> Terestrial -> Kontrola Paketu 
V tomto menu, zobrazíte silu a kvalitu každého transpondéra. 
 
4.3.4 SPEKTRUM 

Hlavné Menu-> TERESTRIÁLNE->SPEKTRUM 
V tomto menu môžete zobraziť analýzu spektra na všetkých TP. 
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1. ▹ /$  : Stlačte ▹ /$  pre zmenu TP. 
2. ! /"  : Stlačte ! /"  pre zmenu osi Y. 
3. Low Speed/High Speed: Stlačte F3 pre zmenu obnovovacej frekvencie. 
4. Save Spectrum: Stlačte F4 pre uloženie screenshotu obrazovky. 

 

 

4.4. KÁBEL 

Hlavné Menu-> KÁBEL 
 

 
 
4.4.1 Vyhľadávanie TP Vyhľadávanie TP 

Hlavné Menu-> KÁBEL -> TP Search  
V tomto menu, môžete Odstrániť, Pridať, Manuálne alebo automaticky vyhľadávať, transpondéry. 
 

" Vymazať – F1 

Vyberte položku Kanál, stlačte ▹ /$  , vyberte číslo transpondéra ktorý chcete vymazať, stlačte  
F1 pre vymazanie.  

" Pridať – F2 

Stlačením tlačidla F2 môžete pridať nový TP. Tu môžete zadať Frekvenciu, Šírku pásma. Stlačte  
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OK pre potvrdenie, nový TP bude pridaný do zoznamu. Označte kanál stlačte Tlačidlo OK pre 
vstup do zoznamu TP. 

"  Manuálne vyhľadávanie – F3 

Stlačením F3 môžete ručne vyhľadávať kanály. Po dotaze môžete zvolením „Ano“ vyhľadávať 
iba FTA kanály. 

" Sieťové vyhľadávanie 

Stlačením F4 vyhľadáte všetky TP patriace jednej sieti.  
" Vyhľadávanie na slepo 

Stlačením Scan vyhľadáte všetky dostupné TP. 
 

4.4.2 IDENTIFIKÁCIA TP 
Hlavné Menu-> KÁBEL -> IDENTIFIKÁCIA TP  

V tomto menu, môžete zistiť presné informácie o transpondéri a môžete ho tiež odstrániť, 
pridať, Manuálne vyhľadávať, automaticky vyhľadávať a uložiť obrázok tohto rozhrania. 
 

 
 

1. MER: Modulation error rate 

2.Pre BER：Dopredná korekcia chýb 

3.Post BER：Následná korekcia chýb 

4. Strength: Sila signálu. 
5. modulate:. Modulácia 
 

4.4.3 Kontrola Paketu 

Hlavné Menu-> Kábel -> Kontrola Paketu 
V tomto menu, zobrazíte silu a kvalitu každého transpondéra. 
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4.4.4 SPEKTRUM 

Hlavné Menu-> KÁBEL -> SPEKTRUM 
V tomto menu môžete zobraziť analýzu spektra na všetkých TP. 

 
 
1. ▹ /$  : Stlačte ▹ /$  pre zmenu TP. 
2. ! /"  : Stlačte ! /"  pre zmenu osi Y. 
3. Low Speed/High Speed: Stlačte F3 pre zmenu obnovovacej frekvencie. 
4. Save Spectrum: Stlačte F4 pre uloženie screenshotu obrazovky. 
 

 

4.5 Sledovanie TV 

Hlavné Menu-> Sledovanie TV 
Stlačte OK pre vstup do menu sledovania TV, stlačte Žlté pre výber satelitu alebo stlačte Modré pre 
vstup do menu Kanálov/Rádií, stlačte tlačidlo hore/dole pre skok na ďalší/predchádzajúci program. 
Stlačte Červené pre Sledovanie na celú obrazovku.  
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4.6 NASTAVENIA 

4.6.1 Systém 

Hlavné Menu-> NASTAVENIA-> Systém 
V tomto menu môžete meniť všetky nastavenia tlačidlami ▹ /$ . 

 
Stlačte OK pre vstup do menu nastavenia, môžete meniť Nastavenie priehľadnosti OSD , tón audio 

signálu, formát obrazu, hlasitosť , jazyk a nastavenie obrazu. Môžete tiež vykonať návrat do výrobných 
nastavení.  

   1. Menu Language: Jazyk menu. 
2. Audio1: preferovaný jazyk zvuku. 
3. Audio2: preferovaný jazyk zvuku 2. 
4. 5V 12V:Ak je na ON, je zapnuté napájanie antény 5V/12V cez Tuner. 
5. Napájanie DVB-T: Napájanie DVB-T antény 
6. Ovládanie ventilátora: Pokiaľ zapnete túto voľbu, spustí sa ventilátor 

 7. Signal Audio Tone: Ak je na “ON”, pri vyhľadávaní TP sa ozve tón po jeho nájdení, na “OFF“ je 
tón vypnutý. 

4.6.2 Obrazovka 

Hlavné Menu-> NASTAVENIA-> Obrazovka 
1. Display Mód: Nastavenie rozlíšenia medzi 1080p, 1080i, 720p, 480i,480p. 
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2. TV Typ: Nastavenie TV normy PAL/NTSC/Auto. 
3. Režim obrazovky: Nastavte formát zobrazenia v závislosti na pomere obrazovky. Vyberte režim TV s 
plochou obrazovkou a to buď 4: 3 alebo 16: 9 v závislosti od typu televízora, alebo stlačte priamo tlačidlo 
MODE na diaľkovom ovládači. 
4. OSD Timeout: Nastaví dobu zobrazenia informácií o programe. 
 
4.6.3 Čas 

Menu-> NASTAVENIA >Čas 
1. Nastavenie času 

 

 

V tomto menu môžete nastaviť mód času, časovú zónu ako aj letný čas. 
 

2. Časovač 

Nastavenie automatického uspatia zariadenia. 

4.6.4 Výrobné nastavenia 

Hlavné Menu-> NASTAVENIA-> Výrobné nastavenia 
V tomto menu, môžete prístroj uviesť do Výrobných nastavení.  
 

 
1. All: Všetky dáta a nastavenia budú vymazané. 

Tip: Ak zvolíte “ANO” Všetky dáta a nastavenia budú vymazané, po reštartovaní sa zobrazí 
sprievodca nastavením. 

2. Channel List Only: Všetky dáta kanálov budú vymazané. 
3. Radio Channel Only: Všetky rádiá budú vymazané. 
4. Scramble Channel Only: Všetky kódované kanály budú vymazané. 
 

 4.6.5 Nastavenie farieb 

Main Menu-> NASTAVENIA -> Nastavenie farieb 
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Tu môžete nastaviť Jas/Kontrast/Sýtosť v menu 
 
4.6.6 Obrazovka 
Main Menu-> NASTAVENIA -> Obrazovka 
V tomto menu môžete nastaviť ostrosť / jas / kontrast / sýtosť / podsvietenie LCD / LED podsvietenie. 
 
Main Menu-> NASTAVENIA -> Systémové Informácie  
V tomto menu získate informácie o prístroji ak ID modelu, verzia hardvéru, verzia softvéru, verzia loaderu, 
a dátum poslednej aktualizácie. Tie využijete napríklad pri prípadnej komunikácii so servisom.   

4.7 Rozšírenia 

4.7.1 USB Menu 

Hlavné Menu-> PC Update -> USB Menu  
V tomto menu, stlačte ▹ /$  pre výber kategórie ktorú chcete prehrávať, Stream, Filmy, Hudbu, 

Obrázky, Softvér a iné.  
 

 
1. Upload  
  Môžete nahrať nový softvér alebo setting. 
2. PVR Nastavenie: 
"Partícia nahrávania 
Zvoľte partíciu pre ukladanie vašej nahrávky poprípade iné výsledky vašich operácií. 
"Mód nahrávania 
Nastavte režim záznamu pre program alebo transpondér. 
"Typ nahrávania 
Nastavte typ záznamu TS alebo PS. 
"Čas nahrávania 
Nastavte predvolený čas nahrávania na Vyp, 30, 60, 90, 120 minút alebo zadajte voľbu priamo. 
"Automatický Timeshift 
Nastavte zapnutie automatického nahrávania Timeshift. 
"Veľkosť vyrovnávacej pamäte nahrávania Timeshift (MB) 

Nastavte veľkosť vyrovnávacej pamäte nahrávania Timeshift na Vyp, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 
6400MB. 
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"Timeshift ukladanie 
Nastavte ak chcete nahrávanie Timeshift uložiť. 
"Timeshift do Nahrávky 
Nastavte ak chcete nahrávanie Timeshift uložiť do nahrávky alebo nie. 
"Prehrávanie štartovacej pozície 
Pri prehrávaní súboru PVR, nastavte či chcete začať prehrávanie od začiatku alebo z naposledy 

sledovaného miesta. 
 
 
 

3. Nastavenia 
Pri použití USB HDD alebo USB disku môžete robiť rôzne operácie. V tomto menu môžete premenovať, 
odstrániť, presúvať, kopírovať, vytvoriť priečinok, triediť a formátovať disk. 
 
4.Mód prehrávania  
"Slučka 
Nastavte slučku na Normal, Reverse, Random, Single alebo Vyp. 
"Slideshow Interval 
Nastavte Slide Show Interval: 2S-10S. 
"Mód zobrazovania fotiek 
Nastavte Mód zobrazovania fotiek na celú obrazovku, miniatúru 2x2 alebo miniatúru 2x3. 
 
4.7.1.2 Prehrávanie súborov 
1. Choďte Hlavné Menu ->Rozšírenia->USB a potvrďte tlačidlom Enter. 
2. Stlačte ▹/$ pre výber súboru. 
3. Stlačte ▼/▲ pre zmenu priečinka alebo súboru a potvrďte tlačidlom OK pre otvorenie priečinka alebo 
spustenie súboru. 
 
4.7.1.3 Hudba 
  Zariadenie podporuje hudobný formát *.mp3. 

 
OK: Prehrávanie zvoleného súboru. 
▼/▲: Výber. 
▹ /$  : Hlasitosť.  
EXIT: Pre opustenie aktuálneho menu. 



 

 21 

" Play/ Pause 
Spustenie alebo pozastavenie aktuálneho prehrávania. 
" Rýchlo vpred 
Rýchli posun vpred. 
" Rýchlo dozadu 
Rýchli posun dozadu. 
 
4.7.1.4  Obrázky 
 Zariadenie podporuje zobrazovanie *.bmp, *.jpeg formátov. 
 
4.7.1.5  Filmy 
 Zariadenie podporuje prehrávanie *TS formátov. 

4.7.2 Wi-Fi  

1. Pripojte wifi USB dongle do USB portu. 
2. Menu->Rozšírenia> WIFI> 
3.  Vyberte názov siete vašej Wi-Fi zo zoznamu. 
4.  Stlačte tlačidlo OK, potom zadajte správne heslo. 
5.  Menu->Rozšírenia> WIFI > Nastavenie IP. 
Ak ste pripojený do siete, mali by ste mať pridelenú správnu IP adresu a malo by sa zobrazovať 
"Connected/Pripojený". 

4.7.3 Nastavenie IP 

Menu->Rozšírenia>Nastavenie IP 
Ak je sieť pripojená v poriadku, zobrazí sa "Connected/Pripojený". V tomto menu môžete nastaviť IP 

adresu ručne alebo môže byť pridelená automaticky. 
"F3: Získať IP adresu automaticky. 
"F4: Test siete, či je pripojenie správne. 

4.8 Základná obsluha 

4.8.1 Nahrávanie 

Ak chcete nahrávať program, stlačte F4 a vyberte PVR pre spustenie nahrávania. 
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1. Štart nahrávania 
1) Stlačte F4 ,vyberte PVR a stlačte Tlačidlo OK pre štart nahrávania sledovaného programu. 
2) Počas nahrávania pomocou !/" prepnite iný program a stlačením F1 spustite súčasné nahrávanie. 
2. Ukončenie nahrávania 

a) Stlačte EXIT pre ukončenie nahrávania , v zobrazenom dotaze zvoľte ukončenie požadovanej 
nahrávky alebo všetkých.  

b) Pri nedostatku miesta na USB HDD alebo USB disku sa nahrávanie zastaví. 
3. Sledovanie programu počas nahrávania. 

Počas nahrávania môžete sledovať iný program z rovnakého TP. 

4.8.2 Nahrávanie TP  

Počas sledovania stlačte F4 a vyberte TP PVR , budú nahrávané všetky programy z daného TP. 
V rovnaký čas môžete sledovať program iba z rovnakého TP. 

4.8.3 Automatický Timeshift (časový posun) 

Počas sledovania stlačte F4 a vyberte Auto Timeshift pre spustenie Automatického Timeshiftu. 
Automatický Timeshift umožňuje zastavenie vysielania a návrat v čase. 

 

Program sa priebežne nahráva na USB zariadenie.  Stlačte F1 pre prehrávanie alebo pauzu, stlačte F2 pre 
zobrazenie /ukrytie informácií o nahrávaní, stlačte F3 pre pohyb dopredu,  F4 pre pohyb dozadu. Stlačte 
EXIT pre ukončenie Timeshiftu.  
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V . Doplnkové informácie 

6.1 Riešenie problémov 

Pri nesprávnej funkcii prístroja skontrolujte najprv nasledujúce možnosti pre identifikovanie príčiny. 
 
Problém Možné príčiny Riešenie 
 
 
Nie je obraz 
ani zvuk 

 Nie je pripojený napájací 
kábel. 

Skontrolujte pripojenie napájacieho kábla. 

 Napájanie DVB-T antény nie 
je zapnuté 

Skontrolujte že napájanie je na "ON". 

Nenájde 
žiadne kanály 
 

 Terestriálna anténa nie je 
pripojená 

Skontrolujte správne pripojenie antény. 

 Slabý signál. Zmeňte umiestnenie antény. 
Obraz beží bez 
zvuku. 

Nastavená nízka hlasitosť alebo 
umlčanie zvuku (mute).  

Stlačte $ pre zvýšenie hlasitosti. 
Stlačte MUTE pre zrušenie umlčania.  
 

Zrnitý obraz , 
zobrazuje  
"Slabý signál". 

 
 
Slabý signál. 
 

Nastavte anténu, skontrolujte konektory. 
Signál na vstupe by mal byť v rozmedzí 
-20dBm~-85dBm.  
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6.2 Technické špecifikácie 

Satelitný	Tuner	&	Demodulátor	
Frekvenčný	rozsah	 950MHz-2150MHz	 	
Vstupný	konektor	 Samica	 	 	
Úroveň	signálu	 -65dBm~-25dBm	
LNB	napájanie	 13/18V,max400mA	
Ovládanie	LNB	
prepínača	 22KHz	

DiSEqC	 	 	 	 	 	 DiSEqC	1.0	/1.1	/	1.2	
Symbolová	rýchlosť	 2Mbps~45Mbps	
Spektrálna	inverzia	 Auto	converzia	
	
Terestriálny	a	Káblový	Tuner	&	Demodulátor	
Frekvenčný	rozsah	 107MHZ	to	858MHZ	
Vstupný	konektor	 IEC	Samica	
RF	Impedancia	 	 75Ω	nesymetrický	
IF	šírka	pásma	 	 6M,	7M,	8M	
Demodulácia	 	 COFDM	
FFT	Mód	 Auto	
Konštelácia	 Auto	
Guard	Interval	 Auto	
Vnútorná	
kódovacia	rýchlosť	 Auto	

	
Satelit	MPEG	 	
Profil	a	úroveň	 	 MPEG-4	MPEG-2	Video	(MP@ML)	
Typ	 Mono	
Vzorkovacie	frekv.	 	 32,44.1	a	48KHz	
Audio	Dekódovanie	 	 MPEG-1	Audio	Layer1,	Layer2	 	
	 	 	
Terestriálne	a	Káblové	MPEG	 	
Profil	a	úroveň	 MPEG-2	MP@ML	 	
Pomer	strán	 	 4:3,	4:3	Pan	&	Scan	,4:3	Letter	Box,	16:9	
Rozlíšenie	videa	 	
Audio	Dekódovanie	 MPEG/MusiCam	Layer	I	&	II	
Audio	Mód	 	 mono/Dual	/Joint	stereo/Stereo	 	
	
Napájanie	
Vstupné	napätie	 12.6Volt	 	
Li-on	Batéria	 2700	mA	
Nabíjačka	 90-240V	
	
Fyzické	špecifikácie	
Rozmery	(W	x	H	x	L)	 	 102*166*45mm	 	
Hmotnosť	(Netto)	 	 Približne	0.5	kg	 	 	
Pracovné	teploty	 	 0�	to	+	40�	 	
Skladovacie	teploty	 -40�	to	+	65�	 	

 

6.3 Slovník 

Anténa 
Zariadenie, ktoré prijíma alebo vyžaruje elektromagnetické vlny. 
  
AAC 
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Advanced Audio Coding, audio kompresný formát určený pre MPEG-2, MPEG-4, nástupca formátu 
"MP3", MPEG-1 . 
 
MHz 
predpona mega znamená milión, Hertz znamená cyklov za sekundu. 
 
MPEG 
Moving Picture Experts Group. Medzinárodná organizácia pre štandardizáciu video kompresných 
formátov. 
 
PID (Packet Identifier) 
Sada čísiel, ktorá identifikuje pakety transportného toku obsahujúce dáta z jedného dátového toku. 
 
Transpondér 
Automatické zariadenie, ktoré prijíma, zosilňuje a odošle signál na 
inej frekvencii. 
 
Kódovaný TV program 
Niektoré televízne programy sú vysielané v kódovanej podobe. 






