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VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 
 
 

Digitálny satelitný prijímač je vhodný produkt, umožňujúci Vám sledovanie rôznych programov, 
poskytovaných prostredníctvom satelitu. Tento užívateľský manuál popisuje inštaláciu prijímača a tiež 
nevyhnutné kroky na uskutočnenie rôznych funkcií. Taktiež podrobne vysvetľuje špeciálne funkcie, 
dostupné iba na tomto prijímači, ktorý Vám umožní tieto funkcie plnohodnotne využívať. 
Informácie uvedené v tomto dokumente sa môžu zmeniť. Vyhradzujeme si právo na vykonanie zmeny v 
dizajne produktu bez predchádzajúceho súhlasu v prípade inžinierskeho alebo technologického  
pokroku. 
 
Základné funkcie: 

• SD MPEG-2/4(H.264),VC1 & plne DVB-S2 kompatibilný 

• SCPC a MCPC prijímanie z C/Ku satelitného pásma 

• Automatická PAL/NTSC norma 

• 4000 kanálov TV a Rádia 

• Výber 16 rôznych obľúbených skupín 

• Podpora multijazyčného zobrazovania 

• 7dňová plná podpora Elektronického programového sprievodcu  

• Podpora zobrazovania 256 farieb 

• DiSEqC 1.20&1.1 podpora, 13/18V, 0/22K 

• Rôzne funkcie na úpravu kanálov (obľúbené, uzamknutie, vymazanie a triedenie) 

• Rodičovská kontrola kanálov 

• Automatické uloženie prvého kanálu 

• Možnosť usporiadania kanálov od A-Z 

• Podpora aktualizácie softvéru 

 



 

 

6 

Aby sa predišlo nebezpečenstvu 
zasiahnutia elektrickým prúdom, 
neotvárajte zariadenie a servis zverte 
len kvalifikovaným osobám. 
 

Držte prijímač v dostatočnej 
vzdialenosti od vázy s kvetmi, vane, 
umývadla a pod., aby sa predišlo 
poškodeniu zariadenia. 
 

Nevystavujte prijímač slnečnému 
žiareniu a umiestnite ho na miesto 
dostatočne vzdialené od tepelných 
zdrojov 
 

Neblokujte vetracie otvory prijímača, 
aby vzduch mohol voľne cirkulovať. 
 

V prípade, že sa vyskytnú na 
prijímači neobvyklé javy, mali by 
ste zariadenie okamžite odpojiť. 
 

Nedotýkajte sa prijímača počas 
búrky, hrozí nebezpečenstvo 
zasiahnutia elektrickým prúdom. 
 

1. Bezpečnostné opatrenia 
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Dôležité bezpečnostné pokyny 
 

1. Prečítajte si pokyny-  je potrebné si prečítať všetky bezpečnostné a prevádzkové pokyny pred 
spustením  zariadenia. 
2. Uchovajte si tieto pokyny – bezpečnostné a prevádzkové pokyny by ste si mali uchovať pre 
prípad budúceho použitia. 
3. Všetky upozornenia na zariadení a v návode na použitie je potrebné dodržiavať. 
4. Dodržujte všetky pokyny- Všetky pokyny na obsluhu a použitie zariadenia by sa mali 
dodržiavať. 
5. Nepoužívajte toto zariadenie v blízkosti vody – Zariadenie by nemalo byť používané v 
blízkosti vody alebo vlhkosti- napr. vo vlhkej pivnici, v blízkosti bazéna a pod. 
6. Čistite výlučne suchou handričkou. 
7. Neblokujte ventilačné otvory. Inštalujte v súlade s inštrukciami výrobcu. 
8. Neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla ako sú radiátory, akumulátory tepla, kachle alebo iné 
prístroje (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo. 
9. V prípade, že poskytnutá prípojka nezapadá do zásuvky, konzultujte s elektrikárom prípadnú 
výmenu  zastaranej zásuvky. 
10. Chráňte napájací kábel pred zašliapnutím. 
11. Používajte iba doplnky/ príslušentvo určené výrobcom. 
12. Používajte len s vozíkom, stojanom, držiakom  alebo stolom doporučeným výrobcom  
alebo predávaným s prístrojom. Ak používate vozík alebo stojan, dávajte si pozor pri presúvaní 
vozíka/stojanu, aby ste predišli zraneniu pri preklopení. 

 
13. Odpojte zariadenie z elektriky počas búrky alebo ak sa dlhšiu dobu  nepoužíva. 
14. Všetky opravy postúpte kvalifikovaným osobám. Servis je nutný, pokiaľ bol prístroj 
akýmkoľvek spôsobom poškodený, napríklad ak došlo k poškodeniu napájacieho kábla alebo prípojky, 
k rozliatiu tekutiny alebo spadnutiu predmetov do prístroja, prístroj bol vystavený dažďu alebo vlhkosti, 
nefunguje správne alebo došlo k jeho pádu. 
15. UPOZORNENIE: Tieto servisné pokyny sú určené pre použitie len v autorizovanom servise. 
Ak chcete znížiť riziko zasiahnutia elektrickým prúdom, nevykonávajte žiadne iné servisné opatrenia, 
ako tie, ktoré sú uvedené v návode na použitie, s výnimkou, ak ste na také úkony kvalifikovaní. 
16. Uistite sa, že nie je obmedzené vetranie zakrytím vetracích otvorov napr. novinami, 
obrusom, závesmi a pod. 
17. UPOZORNENIE: Ak chcete znížiť riziko požiaru alebo zasiahnutia elektrickým prúdom, 
nevystavujte zariadenie dažďu alebo vlhkosti. Prístroj nesmie byť vystavený kvapkajúcej alebo 
striekajúcej vode a predmety naplnené tekutinou ako napr. vázy nesmú byť umiestnené na prístroji. 
18. POZOR: Nebezpečenstvo výbuchu pri výmene batérie nesprávnym  spôsobom. Batériu 
možno vymeniť len za rovnaký alebo podobný typ. 
19. UPOZORNENIE: Batérie (batéria alebo batérie alebo balenie batérií) nesmú byť vystavené 
nadmernému  teplu, ako napríklad priamemu slnečnému žiareniu, ohňu a pod. 
20. UPOZORNENIE: Napájací kábel musí byť vždy ľahko prístupný 
Správna likvidácia tohto produktu. Toto označenie znamená, že výrobok nesmie byť likvidovaný s 
inými domácimi odpadmi v          celej EÚ. Aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia 
alebo zdravia ľudí nekontrolovanou likvidáciou odpadu,  recyklujte zodpovedne a podporte  tak 
udržateľné opakované použitie materiálnych zdrojov. Ak chcete vrátiť použité zariadenie, použite 
zberný systém alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste zariadenie zakúpili. 
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Príslušenstvo 
- Diaľkové ovládanie 
- Batérie 2x 1,5V AAA 
- Návod na použitie 
- AV kábel 
- HDMI kábel 
- Externý napájací zdroj 
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2. Všeobecné použitie 
- Prostredníctvom tohto manuálu zistíte, že každodenné použitie prijímača je založené na užívateľsky 

prívetivom menu. Toto menu Vám pomôže získať čo najviac z Vášho prijímača, prevedie Vás 
inštaláciou, organizovaním kanálov, zobrazovaním a množstvom ďalších funkcií. 
 

- Všetky funkcie možno uskutočniť pomocou tlačidiel na diaľkovom ovládači a niektoré z nich možno 
uskutočniť tiež pomocou tlačidiel na prednom paneli 
 
 

- Prijímač je jednoducho ovládateľný  na základe Vašich požiadaviek a tiež prispôsobiteľný budúcim 
zlepšeniam 
 

- Berte prosím na vedomie, že nový softvér môže zmeniť funkčnosť prijímača. 
 

- V prípade ťažkostí s ovládaním Vášho prijímača, nahliadnite prosím  do príslušnej časti tejto príručky, 
zahrňujúcej “Riešenie problémov” , prípadne kontaktujte svojho predajcu alebo poradcu zákaznického 
servisu. 
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3. Diaľkové Ovládanie 
Všetky funkcie tohto prijímača môžete ovládať priloženým diaľkovým ovládačom: 
 

1. STANDBY: Prepnutie medzi prevádzkovým a pohotovostným režimom. 

2. F1: Doplnkové funkcie. 

3. SHIFT: Povolenie/zakázanie časového posunu. 

4. MUTE: Vypnutie zvuku. 

5. : Pozastavenie/časový posun. 

6. : Rýchle pretáčanie dozadu. 

7. : Rýchle pretáčanie dopredu. 

8. : Nahrávanie.  

9. : Prehrávanie. 

10. : Zastavenie nahrávania a prehrávania. 

11. MENU: Aktivácia hlavného menu. 

12. EXIT: Postupné opustenie aktuálneho menu. 

13. ▲/▼/◄/►: Pohyb v menu. 

14. OK: Potvrdenie. 

15. RELOAD: Prepnutie na naposledy sledovaný kanál. 

16. EPG (Electronic Program Guide, elektronický programový sprievodca): 
Zobrazenie programového sprievodcu. 

17. V+/V-: Nastavenie hlasitosti v režime sledovania. 

18. CH+/CH-: Prepnutie kanála. 

19. INFO: Zobrazenie informácií o programe. 

20. FAV: Zobrazenie zoznamu obľúbených kanálov, ktorý ste si predtým vytvorili. 

21. Číselné tlačidlá (0 – 9): Zadávanie čísla TV/rozhlasového kanála alebo položky v menu. 

22. PAGE-/PAGE+: Nasledujúca/predchádzajúca strana v menu alebo v zozname kanálov. 

23. MEDIA: Prístup k menu USB. 

24. SAT: Zobrazenie zoznamu prehľadaných satelitov. 

25. SUB: Zobrazenie zoznamu titulkov. 

26. TV/RAD: Prepnutie medzi TV a rádiom. 

27. FIND: Rýchle vyhľadanie požadovaných kanálov. 

28. V-FORMAT: Nastavenie režimu obrazovky. 

29. TXT: Zobrazenie teletextu. 

30. AUDIO: Zobrazenie zoznamu zvukových stôp.
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Zadný Panel 
 

 
                     LNB Vstup (slúži na pripojenie antény)                     RCA Jack výstup (video)                         Napájanie 

 
 
 
 
 

 

                                                                                   IR oko       HDMI vstup     RCA Jack výstup (audio)   Digitálny audio výstup   
                                                          (Slúži na pripojenie externého IR oka) (Pripojte TV pomocou HDMI kábla)        
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4. Pripojenie k TV pomocou HDMI kábla 

                                        Satelitná parabola 
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5. Pripojenie 

Pripojenie k TV pomocou RCA kábla: 
 

 

Pripojenie k digitálnemu zosilňovaču: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

DIGITÁLNY AUDIO 
KONVERTOR 

ALEBO 
ZOSILŇOVAČ 

 

REPRODUKTOR 
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6. Inštalácia 

Akonáhle správne nainštalujete a pripojíte káble prijímača, môžete si začať užívať jeho rôzne programy 
a funkcie. 

Menu pozostáva z nasledovných 6 pod-menu: 

- Inštalácia 

- Správca kanálov 

- Nastavenia 

- CA Menu 

- Úložný priestor 

- Nástroje 
 
Pomocou tlačidiel ◄► zvoľte Vami požadované menu, pre výber podmenu použite tlačidlá pr+/-. 
Pomocou tlačidla OK voľbu menu potvrdíte, pomocou tlačidla 
exit menu opustíte. 

6.1 Prvotná Inštalácia 
6.1.1 Sprievodca inštaláciou 
 
Prvý krok: Nastavenie jazyka: zvoľte si jazyk; 
Druhý krok: Nastavenie obrazovky: zahŕňa nastavenie 
zobrazovania 
Tretí krok: Nastavenie časového pásma: GMT použitie: 
vyberte medzi Auto, Krajina, Užívateľské a Vypnuté.  
Štvrtý krok: Skylink FAST SCAN vyhľadávanie: 
Zapnuté/vypnuté 
Piaty krok: Výber regiónu zoznamu staníc (SK / CZ) 

Pomocou tlačidiel ◄► zvoľte Vami požadovanú voľbu. 
Šiesty krok: Nastavenie DiSEqC:  
Auto DiSEqC: Odporúčaná voľba,  
Manual DiSEqC: Rúčne nastavenie DiSEqC prepínača 
Stlačte OK tlačidlo pre vyhľadávanie programov. 
 
6.2 Rozšírená inštalácia 
1. Satelit: Pomocou tlačidiel ◄► zvoľte Vami požadovanú 
družicu. Alebo pomocou tlačidla OK sa Vám zobrazí zoznam 
družíc, pre potvrdenie použite tlačidlo OK. 
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2. Transpondér: Rovnaký úkon ako vyššie. Ak zvolíte Transpondér, môžte vidieť farebné tlačidlo v 
dolnej časti okna.Môžte stlačiť farebné tlačidlo na úpravu TP, pridanie TP a zmazanie TP.Stlačením 
červeného tlačidla sa objaví okno Úprava TP. Frekvencia, Symbolová rýchlosť: Pre zmenu použite 
tlačidlá ◄►. Alebo pomocou číselných tlačidiel 0-9 zvoľte Vami požadovanú hodnotu. Rozsah 
frekvencií je 3000-13500, rozsah Symbolovej rýchlosti je 
1000-45000. Ak zadáte hodnotu mimo tento rozsah, vrátite sa 
na pôvodnú hodnotu. 

Polarizácia: Pomocou tlačidiel ◄►zvoľte Vertikálnu alebo 
Horizontálnu polarizáciu. 
 
Stlačením zeleného tlačidla  sa objaví okno Pridať TP. Ide o 
rovnaký úkon ako pri vyššie uvedenom Úprava TP. 
Stlačte žlté tlačidlo, následne sa zobrazí otázka: “Ste si istý, že  
chcete vymazať aktuálny TP?” Stlačením tlačidla OK na 
možnosti áno vymažete aktuálny TP alebo stlačením tlačidla 
exit zrušíte operáciu. 
 
1. CA Typ: Vyberte spomedzi ALL, FTA a SCAMBLE. 
2. PRG Typ: Vyberte spomedzi TV, Radio a TV&Radio 
- Vyhľadávanie : Pomocou kurzorových tlačidiel vyberte 
jednu z praktických možností vyhľadávania 
- Vyhľadávanie jedného satelitu : Vyhľadá všetky 
kanály Vami zvoleného satelitu 
- Vyhľadávanie jedného TP : Vyhľadá všetky kanály na 
Vami zvolenom TP 
-   Sieťové vyhľadávanie : Vyhľadá kanály pomocou 
sieťového vyhľadávania na zvolenom TP 
-   Multi SAT vyhľadávanie : Vyhľadá všetky kanály na 
Vami zvolených satelitoch 
Pomocou tlačidla OK vyvoláte multisatelitné okno. Pomocou tlačidiel PR+, PR- zvoľte Vami 
požadované satelity a potvrďte tlačidlom OK pre vyhľadávanie kanálov 
Prijímač automaticky vyhľadá kanály pre TV a Rádio a počas tohto procesu už môžte vidieť vyhľadané 
kanály v zozname na obrazovke. 

3. Stlačením červeného tlačidla premenujete satelit. 
Stlačením červeného tlačidla v okne Vyhľadávanie kanálov sa zobrazí okno Premenovať satelit. Pre 
prepínanie medzi veľkými a malými písmenami stlačte modré tlačidlo; pre vymazanie znaku na kurzore 
stlačte červené tlačidlo; pre pohyb kurzora doprava a doľava stlačte tlačidlá ◄►; pre vloženie znakov 
stlačte číselné tlačidlá (0-9). Stlačte žlté tlačidlo pre potvrdenie alebo modré tlačidlo pre zrušenie.       
4. Stlačením tlačidla “i” vstúpite do menu Inštalácie antény. Užívateľ si môže zvoliť typ antény medzi 
Direct, DISEqC a Motor. 
Vyhľadávanie(zelené tlačidlo): Pomocou klávesnice zadajte názov kanálu, ktorý bude následne 
vyhľadaný. 

Satelit(žlté tlačidlo): Zvoľte Vami požadovaný satelit, následne sa Vám zobrazí zoznam kanálov 
zvoleného satelitu.  
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7. EPG informácia 

Prijímač poskytuje funkciu EPG na získanie prístupu k TV 
sprievodcovi (prípadne Rádio sprievodcovi, pokiaľ počúvate rádio 
kanály). Ukáže Vám názvy a ďalšie informácie o aktuálných a 
nasledujúcich programoch na rôznych kanáloch. Informácie sú 
dostupné len zo siete, ku ktorej kanál, ktorý práve pozeráte, patrí. 

V ľavom hornom okne môžte vidieť náhlad živého vysielania, pod 
ním zoznam programov a na pravej strane sa nachádza EPG podľa 
časového rozostupu. 

1.     Stlačením tlačidiel ▲▼ vyberiete kanál, stlačením tlačidiel « 
» vyberiete EPG inormáciu 
2.    Stlačte ČERVENÉ tlačidlo pre vstup do EPG informácie. 
3.    Stlačte ZELENÉ tlačidlo pre vyhľadávanie. 
4.    Stlačte OK pre prehrávanie. 
5.    Stlačte MODRÉ tlačidlo pre zobrazenie skupinového 
zoznamu. 
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8. Zoznam staníc 
Toto menu pozostáva z nasledujúcich 4 pod-menu: 

- TV Správca 
- Rádio Správca 
- Vymazať všetko 
- Správca časovača 

8.1 TV Správca 
1. Stlačením tlačidiel ▼▲ vyberiete program, ktorý chcete 
sledovať a potom stlačte tlačidlo OK pre jeho prezeranie v malom 
okne. 

2. Stlačením ČERVENÉHO tlačidla vstúpite do FAV zoznamu. V 
tomto okne FAV zoznam použite tlačidlá ◄►, pomocou ktorých 
môžte prepínať medzi zoznamom obľúbených skupín (vpravo), 
zoznamom obľúbených kanálov (v strede) a zoznamom všetkých 
kanálov (vpravo). Môžte tiež použiť tlačidlo OK pre pridanie 
zvoleného kanála do stredného zoznamu, ktorý patrí k zvolenej 
obľúbenej skupine. Taktiež môžte použiť tlačidlo OK pre 
odstránenie zvoleného kanála z obľúbenej skupiny.  
3. Presun 
V treťom stĺpci sa nachádza normálny zoznam programov a v 
druhom stĺpci vybrané programy na presun. Keď vojdete do tretieho 
stĺpca a stlačíte ENTER, vybrané programy budú presunuté do 
druhého stĺpca, potvrďte tlačidlom ENTER. 
 
4.Vymazanie 
V treťom stĺpci sa nachádza normálny zoznam programov a v 
druhom stĺpci zoznam vymazaných. Keď vojdete do tretieho stĺpca 
a stlačíte OK, vybrané programy budú vymazané a pridané do 
druhého stĺpca.  
*Normálny režim 

5. Uzamknutie 
V treťom stĺpci sa nachádza odomknutý zoznam programov a v 
druhom stĺpci uzamknutý. Keď vojdete do tretieho stĺpca a stlačíte 
OK, vybrané programy budú uzamknuté a pridané do druhého 
stĺpca.  
 
6. Triedenie 
V druhom stĺpci sa nachádza typ triedenia. Keď vojdete do druhého 
stĺpca a stlačíte OK, zoznam programov v treťom stĺpci bude 
triedený podľa zvoleného typu triedenia. 
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7. Vynechanie 
V treťom stĺpci sa nachádza normálny zoznam programov a v druhom stĺpci zoznam vynechaných. Keď 
vojdete do tretieho stĺpca a stlačíte OK, vybrané programy budú vynechané a pridané do druhého stĺpca.  
 
 

8.2 Rádio Správca 
Rovnaké úkony ako v predchádzajúcej časti 2.1 TV Správca. 

Vymazať všetko  
Nastavte kurzor na položku Vymazať všetko a stlačte tlačidlo OK. Následne sa Vám zobrazí okno s 
požiadavkou na zadanie hesla- predvolené heslo je: 0000. Po jeho zadaní budú všetky programy 
vymazané.  
 
 

8.3 Správca časovača 
Pokiaľ neexistujú žiadne programy, toto okno sa nezobrazí. Môžte 
si vybrať spomedzi 16 časovačov, ktoré sa dajú nastaviť. Zvoľte si 
časovač tlačidlami ▲▼ a stlačením tlačidla OK sa Vám zobrazí 
okno s nastaveniami.  
1.  Režim časovača: Predvolený režim je Vypnutý. Môžte si 
zvoliť režim jednorázový, Pondelok-Piatok,denný, týždenný, 
mesačný a vypnutý. 
2.  Servis časovača: Zvoľte kanál. 
3.  Kanál zobudenia: Stlačte PR+,PR- pre výber kanála. 
4.  Dátum a čas zobudenia: Použite číselné tlačidlá pre 
zadanie platného dátumu. 
5.  Dĺžka trvania: Nastavte časový interval. Použite číselné 
tlačidlá pre zadanie platného dátumu. 
Stlačte tlačidlo MENU alebo EXIT pre uloženie alebo skončenie. 
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9. Nastavenia 

Toto menu pozostáva z nasledovných pod-menu: 

- Systém 
- Nastavenie zobrazenia 
- Zámok 
- Úroveň rodičovskej kontroly 
- Miestny čas 
- Jazyk 
 

9.1 Systém 
Skylink FAST SCAN vyhľadávanie: Auto / Vypnuté 
 
Automatická aktualizácia kanálov: Zvoľte medzi Zap. a Vyp. 
 
Automatické monitorovanie PMT: Zvoľte medzi Zap. A Vyp. 
Auto NIT monitorovanie: Zvoľte medzi Zap. A Vyp. 

Úspešný režim Standby: Zvoľte medzi Zap. A Vyp. 

Automatické vypnutie: Zvoľte medzi Zap. A Vyp. 

S/PDIF: PCM a RAW 

HDMI výstup zvuku: PCM a RAW 

Automatická synchronizácia Audio / Video: Ručné 

Časovač vypnutia: Zvoľte Vami požadovanú voľbu 

Vypnúť po dokončení nahrávania: Zap / Vyp 

Režim zoznamu staníc: Zvoľte Vami požadovanú voľbu 

Zmeniť stanicu v EPG: Zap / Vyp 

Preferovať Dolby Zvuk: Zap / Vyp 

9.2 Nastavenie zobrazenia 
1. Video rozlíšenie obrazu : Zvoľte medzi Automatický, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p. 
2. Pomer strán: Zvoľte medzi 4:3, 16:9 a Automatický. 
3. Režim konverzie obrazu: Zvoľte medzi PANSCAN, LETTERBOX , COMBINED a IGNORE. 

    4. Priehľadnosť: Zvoľte medzi nepriehľadné, 10, 20, 30, 40 a  50. 
5. Čas zobrazovania informačnej lišty : Pri prepínaní kanálov si môžete zvoliť čas, počas ktorého sa 
Vám bude na obrazovke zobrazovať informačná lišta. Môžete si zvoliť medzi 3 sekundami, 5 
sekundami, 7sekundami a 10 sekundami. 
6. HDCP: Zap/Vyp 
7.CEC: Zap/Vyp 
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9.3 Uzamknutie 
Pred vstupom do položky Rodičovský zámok je potrebné zadať 
heslo- predvolené heslo je: 0000 
1. Menu Uzamknutie: Stlačte tlačidlá ◄► pre výber medzi Vyp. 
A Zap. 
Ak zvolíte možnosť “Zap.”, viacero okien sa Vám zobrazí až po 
zadaní hesla. 
2. Uzamknutie programov: Stlačte tlačidlá ◄► pre výber 
medzi Zap. a Vyp. Prednastavená je možnosť Vyp. Pokiaľ zvolíte 
možnosť "Zap.", nebudete môcť prezerať uzamknuté kanály 
umiestnené v okne Úprava zoznamu kanálov, pokiaľ nezadáte správne heslo. 
3. Zmena hesla: Zadajte ešte raz nové heslo. Potvrdené heslo musí byť rovnaké ako nové heslo. Pokiaľ 
sú heslá zhodné, systém zobrazí hlásenie: “Heslo bolo úspešné zmenené!”. Pokiaľ heslá zhodné nie sú, 
systém Vás vyzve na opakované zadanie hesla. 

 

9.4 Úroveň rodičovskej kontroly 
Rodičia môžu uzamknúť programy, ktorých sledovanie je 
nevhodné pre deti. 
Úroveň uzamknutia(vek): Zvoľte medzi Neuzamknúť nič, 
Uzamknúť všetko, 3-18. 
 

9.5 Miestny čas 
GMT použitie: Zvoľte medzi automatický a určený užívateľom. 

9.6 Jazyk 
OSD Jazyk:Zvoľte medzi slovenský, český, anglický, 
maďarský. 
Prvý jazyk zvuku: Zvoľte Vami požadovanú voľbu. 
Druhý jazyk zvuku: Zvoľte Vami požadovanú voľbu. 
Jazyk titulkov: Zvoľte Vami požadovanú voľbu. 
Zvukový opis pre nevidiacich: Zap/Vyp 
Hlasitosť popisu zvuku: Zvoľte Vami požadovanú hlasitosť. 
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10. CA Menu 
Toto menu pozostáva z nasledujúcich 5 pod-menu: 
- Stav prístupovej karty 
- Stav Softcell služby 
- Stav zavádzača 
- Poštová schránka 
- Vekové obmedzenie 

10.1 Stav prístupovej karty 
Tu môžete získať informácie ako Stav, Číslo, Typ, Verzia, 
Varianta, Patch Level, Majiteľ ID a národnosť. 

10.2 Stav Softcell služby 

Tu môžte získať informácie ako titul, meno, zdroj, TS inštancia a popis. 

 

10.3 Stav zavádzača 

Tu môžte získať informácie ako Irdeto Loader Status a Výrobný Loader Status. 

10.4  Poštová schránka 
Stlačte tlačidlo▲▼ pre výber prijatej pošty a následne 
stlačením tlačidla OK poštu prečítate. Pre skončenie stlačte 
tlačidlo EXIT. 
Stlačte modré tlačidlo pre zmazanie vybratej pošty. 
Stlačte červené tlačidlo pre zmazanie celej pošty. 
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11. Úložný priestor 
Toto menu pozostáva z nasledovných 4 sub-menu: 

- Prehrávač médií 
- Nastavenie rekordéra 
- Nastavenie pamäťového úložiska 
- Kontrola rýchlosti USB média 
 
 

11.1 Nastavenie úložného priestoru 
Tu môžte získať informácie ako práca, disk, zariadenie, 
celková pamäť, voľná pamäť, použitá pamäť a typ.  

11.2 Prehrávač médií 
V ponuke Prehrávač médií môžte vidieť prehrávaný program. 
Taktiež môžte použiť modré tlačidlo pre prepínanie medzi 
Médiá, Hudba a Režim obrázkov. 

Prehrávač médií: 
Stlačte tlačidlo 3 pre sledovanie PVR programu v režime celej 
obrazovky 
Stlačte červené tlačidlo pre výber alebo zrušenie 
vybraného súboru. 
Stlačte zelené tlačidlo pre zrušenie všetkých 
vybraných súborov. 
Stlačte modré tlačidlo pre prepínanie medzi Médiá, Obrázky, 
Hudba. 
Stlačte žlté tlačidlo pre vstup do režimu možností. V tomto 
režime môžte mazať, kopírovať a strihať súbory. Stlačte červené 
tlačidlo pre mazanie, zelené tlačidlo pre kopírovanie, žlté tlačidlo 
pre strihanie a modré tlačidlo pre zrušenie režimu možností.  

Zvoľte si program a stlačte tlačidlo OK pre spustenie. 
V režime celej obrazovky stlačte žlté tlačidlo pre zobrazenie a skrytie informačnej lišty. 
Stlačte zelené tlačidlo pre nastavenie skoku, stlačte číselné tlačidlá pre zadanie času. Stlačte modré 
tlačidlo pre prepnutie audio režimu. 
Stlačte tlačidlá ►| | pre spustenie a pauzu, stlačte tlačidlo ■ pre zastavenie prehrávania. 
Stlačte tlačidlá ◄ ► pre spustenie rýchleho pretáčania. 
Stlačte tlačidlo EXIT pre zrušenie režimu celej obrazovky. 
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Obrázky: 
Stlačte červené tlačidlo pre výber alebo zrušenie 
vybraného súboru. 
Stlačte zelené tlačidlo pre zrušenie všetkých 
vybraných súborov. 
Stlačte modré tlačidlo pre prepínanie medzi PVR, Obrázky, 
Hudba. 
Stlačte žlté tlačidlo pre vstup do režimu možností. V tomto 
režime môžte mazať, kopírovať a strihať súbory. Stlačte červené 
tlačidlo pre mazanie, zelené tlačidlo pre kopírovanie, žlté tlačidlo 
pre strihanie a modré tlačidlo pre zrušenie režimu možností.  
Stlačte tlačidlá ◄► pre otáčanie obrázku. 
 
Hudba: 
Zvoľte tlačidlá ►| | ■  pre spustenie a zastavenie prehrávania 
hudby. 
Zvoľte tlačidlá ◄► pre výber predchádzajúcej a nasledujúcej 
hudby. 
Zvoľte tlačidlá ◄► pre spomalené a zrýchlené prehrávanie 
hudby. 
Stlačte číselné tlačidlo 3 pre prepnutie do režimu prehrávania 
medzi možnosťami ako: všetko, náhodné prehrávanie, jeden a 
jeden dokola. 
Stlačte červené tlačidlo pre výber alebo zrušenie 
vybraného súboru. 
Stlačte zelené tlačidlo pre zrušenie všetkých 
vybraných súborov. 
Stlačte modré tlačidlo pre prepínanie medzi PVR, Obrázky, 
Hudba. 
Stlačte žlté tlačidlo pre vstup do režimu možností. V tomto 
režime môžte mazať, kopírovať a strihať súbory. Stlačte červené 
tlačidlo pre mazanie, zelené tlačidlo pre kopírovanie, žlté tlačidlo 
pre strihanie a modré tlačidlo pre zrušenie režimu možností.  
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12. Nástroje 

Toto menu pozostáva z nasledovných pod-menu: 
- Pomocné informácie 
- Výrobné nastavenia 
 
 
 
12.1 Pomocné informácie 
V tomto okne budú STB model, hardvér verzia, softvér verzia, 
Čas, Ser Num, Užívateľské ID a CSSN zobrazené pre technické 
referencie. V prípade výskytu akéhokoľvek technického problému 
môžte tieto informácie pre nájdenie jeho riešenia predložiť 
technikom. 
 
 

12.2 Výrobné nastavenia 
Ak chcete prijímač vrátiť späť k Výrobným nastaveniam, zvoľte 
Výrobné nastavenia a stlačte tlačidlo OK. 

Následne sa zobrazí upozornenie. Pre potvrdenie zvoľte možnosť 
OK a stlačte tlačidlo OK. 

Upozornenie : Stratíte všetky inštalované dáta a informácie a 
kanály sa vyhľadajú automaticky.  
Nasledujúci text popisuje základné funkcie vášho prijímača pri sledovaní satelitnej televízie alebo 
počúvaní satelitného rádia. 
 
Počas sledovania sa informácie o aktuálnom kanáli budú zobrazovať v spodnej časti obrazovky, ak 
stlačíte tlačidlo INFO na diaľkovom ovládaní.  
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13. Funkčné tlačidlá 

13.1 Informácie 
Stlačte tlačidlo INFO pre zobrazenie Informačnej lišty. 
Stlačte znova tlačidlo INFO pre zobrazenie programového 
sprievodcu aktuálneho programu. 
 
13.2 EPG 
Prijímač poskytuje funkciu EPG na získanie prístupu k TV 
sprievodcovi (prípadne Rádio sprievodcovi, pokiaľ počúvate 
rádio kanály). Ukáže Vám názvy a ďalšie informácie o aktuálných a nasledujúcich programoch na 
rôznych kanáloch. Informácie sú dostupné len zo siete, ku ktorej kanál, ktorý práve pozeráte, patrí. 
Stlačte tlačidlo REHBER pre vstup do režimu multi EPG. 
V ľavom hornom okne môžte vidieť náhlad živého vysielania, pod ním zoznam programov a na pravej 
strane sa nachádza EPG podľa časového rozostupu. 

 

13.3  Čísla 
Použite číselné tlačidlá (0-9) pre zadanie čísla požadovaného kanálu. Pokiaľ zadáte nesprávne číslo 

kanálu, systém zobrazí upozornenie “Kanál nenájdený”, stlačením tlačidla OK túto správu zatvoríte. 

 

13.4 TV/Rádio 
V normálnom režime stlačte tlačidlo pre prepínanie medzi režimom TV a režimom Rádio 

 

13.5 Hore/dolu (Zmena kanálov) 
Stlačte tlačidlá ◄► pre zmenu kanálu hore alebo dole. Pokiaľ ste v skupine pre všetky satelity, 

môžete vybrať ktorýkoľvek kanál. Ak ste v skupine  pre konkrétny satelit, môžete vybrať kanál jedine 

pre vybratý satelit. 

 

13.6 Vľavo/Vpravo (Zmena hlasitosti +/-) 
Stlačte tlačidlá ◄► pre zmenu hlasitosti. Tlačidlom ◄ znížite hlasitosť a tlačidlom ► zvýšite 

hlasitosť. 

 
13.7 Tichý režim 
Stlačte tlačidlo MUTE pre vypnutie zvuku. Stlačte toto tlačidlo ešte raz pre opätovné zapnutie zvuku 

alebo stlačte tlačidlá ◄► pre zvýšenie hlasitosti. 
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13.8 Pauza 
Počas sledovania môžte stlačiť tlačidlo ■ pre zastavenie 

obrazu, pričom však zvuk bude pokračovať. Opätovným 

stlačením tlačidla ■ obraz opäť spustíte. 

13.9 OK 
1. Počas sledovania alebo počúvania stlačte tlačidlo OK pre zobrazenie TV programu alebo Rádio 
programu. 
2. Stlačte tlačidlá ▼▲ pre výber kanálu a následne stlačením tlačidla OK sa tento kanál spustí na 
celej obrazovke. 
3. Stlačte tlačidlá ◄► pre prepínanie medzi voľbami: Zotriedené, Druh a Zoznam programov.  
4. Stlačením tlačidla MENU alebo EXIT zavriete okno. 

13.10  Recall/Predošlý kanál 
Stlačte tlačidlo pre prepínanie medzi aktuálnym a predošlým kanálom. 
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14. Riešenie problémov 

  

 
Poznámka : Ak ste bezúspešne skúsili všetky navrhnuté riešenia problému, obráťte sa prosím na svojho 
predajcu alebo servisného technika  
  

Problém Možná príčina Čo robiť 

Obrazovka na prednom paneli 
nesvieti Hlavný kábel nie je pripojený Skontrolujte, či je hlavný kábel vložený v zásuvke 

Žiaden obraz ani zvuk, ale na 
prednom paneli svieti červená LED. Prijímač je v StandBy móde Stlačte StandBy tlačidlo 

  

Žiaden obraz alebo zvuk Zle nasmerovaná parabola Vykonajte správne nastavenie antény 

 

Slabý alebo žiaden signál 
Skontrolujte pripojenie kábla LNB IN, vrátane 
vonkajšej jednotky, poprípade kontaktujte montážny 
servis. 

Parabola nie je nasmerovaná na satelit. Nasmerujte parabolu 

Signál je príliš silný. Pripojte satelitný zoslabovač. 

Zlý obraz / chyba blokovania. Satelitná parabola je príliš malá. Vymeňte parabolu za väčšiu. 

 

Nevhodné LNB. Vymeňte LNB. 

LNB je nefunkčné. Vymeňte LNB. 

  

DO nepracuje 
Slabé batérie. Vymeňte batérie 

Zle nasmerovanie DO DO nasmerujte priamo na prijímač a odstráňte 
všetky prekážky medzi DO a prijímačom. 
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15. USB Aktualizace 
Menu - Nástroje - USB aktualizácia 
Softvér stačí nakopírovať priamo do koreňového adresára USB kľúča. 
Po vložení USB kľúča do prijímača sa v menu rozsvieti položka USB aktualizácia. Po jej potvrdení 
sa zobrazí malé dialógové okno. Po jeho potvrdení sa prijímač reštartuje a proces aktualizácie softvéru 
sa začne. 

 
 
Po ukončení prvého ukazovateľa na 100% sa na TV zobrazí nasledovné okno: 
 

 
 
Po ukončení druhého ukazovateľa na 100% odpojte USB kľúč a prijímač sa reštartuje. Ak nestihnete 
odpojiť USB kľúč a prijímač je už v procese reštartovania, na TV sa zobrazí nasledovné okno: 
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Odpojte USB kľúč a prijímač reštartujte odpojením/pripojením napájacieho zdroja. Prijímač 
nabehne s novým softvérom.
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