Návod k pouţití

Miniaturní digitální satelitní přijímač
HDTV
HDMI - CI - USB
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Všeobecné informace
Záruka
Záruční doba začíná koupí produktu. Datum nákupu laskavě doloţte dokladem o zaplacení (účet, faktura, dodací list, apod.).
Všechny doklady o nákupu si pečlivě uschovejte. Poskytovaná záruka se řídí podle našich záručních podmínek platných v době
zakoupení produktu. V případě opravy přineste přístroj laskavě ke svému prodejci nebo ho tam zašlete poštou.
Přístroj je označen symbolem CE a odpovídá tak nárokům evropské vyhlášky 2004/108/EG o elektromagnetické
bezpečnost a 2006/95/EG o elektrické bezpečnosti.

Vlastnosti digitálního přijímače




Přijímač slouţí k příjmu digitálních satelitních televizních a rozhlasových programů. Pomocí přijímače můţete přijímat
vysílání ve vysokém rozlišení a také v běţném rozlišení (HDTV a SDTV).
Přes rozhraní HDMI lze připojit televizor schopný přijímat vysílání HDTV.
Toto rozhraní umoţňuje kompletní digitální přenos zvukového a obrazového signálu z přijímače do televizoru.
Tím docílíte lepší kvality zvuku a obrazu.
Přes USB rozhraní je moţné zaznamenávat vysílaný program na externí záznamové médium.
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Bezpečnostní pokyny, umístění přístroje
Všechny námi distribuované přístroje odpovídají v době nákupu platným bezpečnostním předpisům a jsou při pouţívání k jim
danému účelu bezpečné! Dbejte prosím, následujících pokynů, které Vám pomohou vyvarovat se případným nebezpečím,
poškození nebo špatné funkci přístroje vyplývající z jeho nesprávného pouţití.

Umístění přístroje
Postavte přístroj na pevnou, zajištěnou a rovnou podloţku. Zajistěte dostatečné odvětrávání. Nestavte přístroj na postel, gauč,
měkké koberce nebo podobné povrchy, které uzavřou větrací průduchy na spodní části přístroje a tím znemoţní potřebnou
cirkulaci vzduchu. Zajistěte, aby nebyly větrací průduchy na horní straně přístroje ničím zakryty, např. časopisy, novinami,
dečkami nebo záclonami. To by mohlo vést k nebezpečí přehřátí a vzplanutí přístroje.
Maximální teplota vzduchu v okolí přístroje a síťového adaptéru smí dosáhnout +35° C.
Přijímač nesmí být umístěn v blízkosti tepelných zdrojů (např. topení, kamna, atd.). Přijímač smí být provozován pouze na
místech, na kterých je chráněn před zdroji horka a před přímým i nepřímým slunečním zářením.
Teplo vzniklé provozem přístroje musí být odváděno dostatečnou cirkulací vzduchu. Přijímač nesmí být ničím přikryt, ani
umístěn v uzavřené skříni. Dbejte na to v případě, kdyţ je přijímač vybaven IR myší (nadstandard) a je umístěn např. za
televizním přístrojem.
Zajistěte volný prostor minimálně v okruhu 10 cm kolem přístroje. Topení nebo jiné zdroje tepla mohou způsobit špatnou funkci
přístroje nebo dokonce jeho poškození. Na přístroj není dovoleno stavět ţádná hořící tělesa, jako např. zapálené svíčky.
Zahřátí přijímače při provozu a gumové nohy přístroje mohou způsobit při kontaktu s povrchem nábytku barevné změny.
Umístěte přijímač na vhodnou podloţku.
Nestavte přístroj do vlhkých prostor, jako je např. kuchyň, sauna, neboť výpary vzniklé v podobných místnostech mohou
nenávratně poškodit přístroj.
Přijímač nesmí být provozován v oblasti tropického klimatu.
Přístroj je určen k provozování pouze v suchých prostorách a v oblasti mírného klimatu. Nesmí být vystaven kapající nebo
stříkající vodě.
Pokud přístroj přenášíte z chladné místnosti do teplé, můţe dojít ke vzniku kondenzační vlhkosti. Nechte přístroj v těchto
případech chvíli stát a nezapínejte ho ke zdroji elektrického proudu, dokud se jeho teplota nevyrovná s teplotou místnosti.

Připojení k síti
POZOR:
Pouţijte výhradně originální síťový zdroj!
Přijímač nesmí být v žádném případě připojen k jinému zdroji napájení (např. autobaterie)!
Síťový zdroj smí být připojen pouze ke zdroji o napětí 230 V~/50 Hz.
Síťová zástrčka musí být vţdy v dosahu, aby bylo moţné odpojit přístroj ze sítě.
Zapojte zástrčku pouze k řádně uzemněné zásuvce!
K připojení síťové zástrčky můţe dojít aţ po předepsané instalaci přístroje. Pokud je zástrčka poškozena, nebo přístroj vykazuje
zřejmé známky poškození, nesmí být připojen ke zdroji elektrického proudu.
Vyvarujte se kontaktu přístroje s vlhkostí nebo vodou. Neberte přístroj nikdy do blízkosti vany, bazénu nebo stříkající vody.
Nestavte na přístroj ţádné nádoby s tekutinami, např. vázy. Při převrhnutí by voda způsobila nevratné škody na přístroji, popř.
by vyvolala zkrat na elektrickém zařízení.
Odpojte ihned přístroj od zdroje elektrické energie, pokud se do přístroje dostane jakákoli tekutina nebo cizí těleso. V takových
případech je před opětovným spuštěním nutná kontrola odborného servisu
V ţádném případě neotevírejte přístroj – takovýto zásah přísluší pouze odbornému servisu.
Nenechávejte děti bez dozoru manipulovat s přístrojem. Do nitra přístroje se nesmí dostat ţádná cizí tělesa, jako např. mince,
jehly, atd.
Nedotýkejte se ţádnými kovovými předměty ani prsty připojovacích kontaktů na zadní straně přístroje. Můţete způsobit zkrat na
elektrickém zařízení.
Přístroj nestavte do blízkosti zařízení, která vyzařují silné magnetické pole (např. motory, reproduktory, transformátory).
Pouţijte lehce dostupnou zásuvku a vyhněte se pokud moţno pouţití vícenásobných zásuvek!
Nedotýkejte se zástrčky mokrýma rukama, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Při poruchách, tvorbě kouře nebo
zápachu ihned odpojte přístroj od zdroje elektrické energie!
Pokud pronikne do přístroje voda nebo cizí částečky, popř. je-li poškozen přívodní kabel nebo zástrčka, nesmí být přístroj
uveden do provozu. Je nutné, aby došlo k opravě poškozených částí technikem nebo příslušným odborným servisem.
Odpojte přístroj před bouřkou od antény a zdroje elektrické energie.
Před připojením televize k přijímači je nutné odpojit televizi ze zásuvky. Jinak hrozí nebezpečí poškození televize.
Pokud přístroj nebudete delší dobu pouţívat, např. při delší cestě, odpojte ho taktéţ od zdroje elektrické energie.
Vyjměte také baterie z dálkového ovladače, neboť by mohlo dojít k jejich vytečení a tím k poškození ovladače.

Uzemnění
Anténní kabel musí být propojen se zemnícím systémem satelitní antény. Uzemnění zařízení musí odpovídat mezinárodním
bezpečnostním předpisům.
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Čištění a údržba
Před čištěním odpojte přijímač (kabel síťového zdroje) ze sítě.
Pouţívejte k čištění pouze suchý, měkký hadřík. Nepouţívejte čistící prostředky, které by mohly poškodit obal přístroje. Nikdy
nenanášeje čistící prostředek pomocí rozprašovače.

Správné zacházení s bateriemi
Baterie nesmí být vystaveny přímému působení slunečního záření, ohni nebo podobným vlivům.
Baterie mohou obsahovat jedovaté látky. Dbejte na to, aby se baterie nedostaly do rukou dětem. Mohly by je vzít do pusy a
spolknout.
Prázdné baterie mohou poškodit dálkové ovládání. Pokud přijímač delší dobu nepouţíváte, vyjměte baterie z dálkového
ovládání.
Baterie mohou obsahovat jedovaté látky a poškodit ţivotní prostředí. Likvidace baterií musí proběhnout s platnými právními
předpisy. Nikdy nevyhazujte baterie do běţného domovního odpadu. Při nepouţívání vyjměte baterie z dálkového ovládání,
mohly by vytéct a poškodit tak jeho funkce. Nenabíjejte znovu baterie, které k tomu nejsou přímo určené. Nevystavujte baterie
působení horka, nevhazujte je do ohně (hrozí nebezpečí výbuchu!).

Ovládací prvky, ukazatele a přípojky
Čelní strana přijímače
Displej (podle druhu výbavy DOT MATRIX nebo LED displej) a 2-barevná LED dioda (1a):

1

DOT MATRIX displej

LED displej

LED dioda

červená LED

-

červená

přijímač je v reţimu Standby

název programu

číslo programu

zelená

přijímač je v provozu
časovač je aktivován

rEC.

Zadní strana přijímače
2
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připojení síťové zástrčky 12VDC
video výstup obrazu (analog)
výstupy zvuku (analog)
HDMI zdířka pro připojení k televiznímu přijímači pomocí HDMI kabelu
USB zdířka (nadstandard) pro připojení externího paměťového média pro nahrávání a rozhraní pro aktualizaci SW
Common Interface slot (nadstandard) pro pouţití modulů Conditional Access
digitální vstup IF – připojení k LNB satelitní antény.

Boční strana přijímače
9
10

zdířka optického výstupu pro signál DOLBY DIGITAL.
RJ-11 zdířka: IR-připojení pro infračervenou myš a rozhraní pro aktualizace softwaru
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Připojení přijímače
Odpovídající popisky naleznete na zadní straně přijímače (viz vyobrazení na předcházející straně).

Připojení satelitní antény
Zapojte koaxiální kabel od satelitní antény do zdířky IF DIGITAL INPUT (8).
Pozor: Pokud se objeví po připojení přijímače k síti na obrazovce hlášení „Zkrat nebo přetížení anténního vstupu!“ pak
došlo ke zkratu na kabelu LNB nebo v LNB. V tomto případě musí být přijímač okamžitě odpojen ze sítě, dokud
nedojde k odstranění závady.

Připojení televizního přijímače
Propojte pomocí zdířku HDMI (5) na přijímači s odpovídajícím vstupem na televizním přijímači.
Alternativně je moţné televizní přijímač propojit pomocí Cinch kabelu přes zdířky Cinch VIDEO (3) / AUDIO L/R (4).

Připojení digitálního vícekanálového zesilovače
Přijímač disponuje optickým výstupem AUDIO OUT zdířka (9) pro signál DOLBY DIGITAL.
Propojte zdířku prostřednictvím příslušného kabelu s vícekanálovým zesilovačem.

Připojení externího paměťového média pro nahrávání (nadstandard)
Pomocí rozhraní USB (6) je moţné připojit externí paměťové médium pro nahrávání pořadů.
Důležité upozornění:
Před přidojením nebo odpojením externího paměťového média pro nahrávání přes rozhraní USB uveďte přijímač do
režimu Standby.
Dbejte na to, že USB rozhraní je určeno pro zařízení typu USB2.0 s maximálním odběrem proudu 500mA a
s maximální kapacitou paměti 500 GB.

Připojení infračerveného zařízení IR-myš (nadstandard)
Pro skryté umístění přijímače, lze ke zdířce RJ-11 IR-DATA (10) připojit tzv. IR-myš. Tato musí být umístěna tak, aby mohla
přijímat signály dálkového ovládání.
V IR myši je integrována dvoubarevná dioda (LED), která indikuje provozní stav přijímače: LED svítí červeně - přijímač je
v reţimu Standby. LED svítí zeleně - přijímač je zapnutý.
Při umístění přijímače dbejte bezpodmínečně bezpečnostních upozornění a pokynů umístění přístroje.

Připojení síťové zástrčky
Přibalený síťový adaptér se síťovou zástrčkou zasuňte do zdířky DC VSTUP +12 V (2) přijímače.

Vložení baterií do dálkového ovládání
Otevřete přihrádku pro baterie na spodní straně dálkového ovládání a vloţte obě 1,5V baterie (typu AAA). Dejte přitom pozor
na správnou polaritu.
Upozornění:
Pokud uţ nejsou jednotlivé povely dálkového ovládání správně prováděny, nebo pokud nejsou prováděny vůbec, baterie by se
měly vyměnit. Baterie se nesmějí vystavovat nadměrnému působení tepla. Prázdné baterie se nesmějí nabíjet.

Přispějte k ochraně životního prostředí
Baterie/akumulátory nepatří do domovního odpadu. Jako spotřebitel jste ze zákona povinen vrátit pouţité baterie. Staré baterie
můţete odevzdat na veřejném sběrném místě ve vaší obci nebo kdekoli, kde se prodávají baterie příslušného druhu.
Tyto značky najdete na bateriích s obsahem škodlivých látek:
Pb = baterie obsahuje olovo
Cd = baterie obsahuje kadmium
Hg = baterie obsahuje rtuť

Upozornění pro zacházení s obaly
Obalový materiál je recyklovatelný a ml by být odevzdán na příslušném místě.
Obalový materiál jako např. fólie nepatří do rukou dětem.

Upozornění k ochraně životního prostředí
Aţ toto zařízení jednou doslouţí, neměli byste ho jen tak vyhodit do domovního odpadu. Ve vaší obci se určitě nachází sběrný a
recyklační dvůr, který přijímá stará zařízení a zajišťuje jejich recyklaci.
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Dálkové ovládání

Vypnutí / zapnutí zvuku
Zapnutí / vypnutí přístroje
0-9

Přímá volba programu. V Menu: vloţení hodnot

LIST

Zobrazení seznamu programů

EPG

Vyvolání Elektronického programového průvodce

TV/R

Přepnutí mezi TV a R programy

i

Vyvolání přehledu pořadů

OK

Potvrzení volby

◄►

Zesílení / zeslabení zvuku. V Menu: změna nabídky
SWAP - přepnutí mezi aktuálním a naposledy sledovaným programem

▲▼

Přepnutí na následující či předchozí program v seznamu (nebo řádek v Menu)

OPTION Volba jazyka zvuku
F1, F2

Funkční tlačítka pro zkrácenou volbu v Menu

EXIT

Ukončení nabídek Menu

▲VOL▼ Zesílení / zeslabení zvuku
MENU

Vyvolání hlavní nabídky (Menu)

Ţluté tlačítko - Vyvolání informací s hodnotami přijíémaného programu
▲CH▼ Přepnutí na následující či předchozí program v seznamu
Červené tlačítko - Mazání v Menu
TEXT

Vyvolání / přepínání zobrazení teletextu

MODE, zelené a modré tlačítko - tlačítka bez funkce

Funkční tlačítka při připojení externího záznamového média:
◄◄

Rychlý pohyb v nahrávce zpět

►►

Rychlý pohyb v nahrávce vpřed

ARCHIVE

Vyvolání seznamu nahrávek

►

Přehrávání

II

Pauza

■

Stop tlačítko - zastavení nahrávání nebo přehrávání

●

Tlačítko nahrávání – okamţité nebo v EPG

Zde popsané funkce jednotlivých tlačítek naleznete také v popisu úkonů pro ovládání přístroje.
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Uvedení do provozu
Po přečtení bezpečnostních upozornění a úspěšném provedení kroků popsaných v kapitole „Připojení přijímače“ zasuňte
zástrčku do zásuvky. Při prvním uvedení zařízení do provozu se zobrazí uvítací okno instalačního asistenta. Za pomoci
instalačního asistenta můţete jednoduchým způsobem provést nejdůleţitější nastavení digitálního přijímače.

Jazyk nabídky
V prvním instalačním kroku zvolte pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ poţadovaný jazyk všech nabídek a potvrďte volbu tlačítkem OK.

Země
V dalším kroku stanovte, ve které zemi se digitální přijímač provozuje. Výběr země proveďte tlačítkem ▲ nebo ▼ a potvrďte
tlačítkem OK. Pomocí tlačítka EXIT se dostanete opět k prvnímu instalačnímu kroku a tímto můţete kdykoli opravit chybná
zadání.
Upozornění:
Výběr země ovlivňuje třídění seznamu kanálů.

Anténa
V posledním kroku instalačního asistenta zvolte pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ , zda má být napájení LNB zapnuto nebo vypnuto a
ukončete instalaci pomocí OK. Opravu lze provést rovněţ tlačítkem EXIT.
Upozornění:
Pokud dojde k předčasnému ukončení instalačního asistenta (např. vinou výpadku proudu) nebo byl přijímač uveden do
původního nastavení, restartuje se a znovu se objeví uvítací okno.
Při provozu s přepínači DiSEqC bude eventuálně nutné upravit v nabídce „Instalace - Anténa-konfigurace“ původní nastavení
s ohledem na konfiguraci Vašeho zařízení.

Ovládání přijímače
Zapnutí a vypnutí
Upozornění:
Přijímač disponuje nadstandard funkcí „Low-Power-Standby“.
Pokud je tato funkce zapnutá, činí celková spotřeba energie přijímače v reţimu Standby méně než 1 Watt.
Tato funkce můţe být v nabídce „Nastavení - Nastavení přístroje“ zapnutá nebo vypnutá.
Pokud je funkce zapnutá, činí doba potřebná k aktivaci přístroje cca. 10 s (zobrazení na displeji: „boot“).
Na přijímači bude po zapnutí zobrazen vţdy kanál na pozici 1.
Pokud je funkce vypnutá, pak se zobrazí poslední sledovaný program (např. 0015)
- Je moţné zapnout přijímač pomocí tlačítek
, ▲ CH ▼ nebo jedním z numerických tlačítek.
- Digitální přijímač bude pomocí tlačítka
uveden do pohotovostního reţimu (Standby).
Upozornění:
Pouze vytaţením síťové zástrčky je digitální přijímač zcela odpojen od elektrické sítě.

Výběr provozního režimu
Můţete volit mezi provozním reţimem TV (televizní programy) a RÁDIO (rozhlasové programy).
Poţadovaný provozní reţim zvolíte tlačítkem TV/R.

Nastavení hlasitosti
Nastavte poţadovanou hlasitost pomocí ▲ VOL ▼.
Na obrazovce televizoru se zobrazí stupnice hlasitosti.

Vypnutí zvuku (Mute)


Stiskněte tlačítko



Stiskněte znovu tlačítko

a zvuk se vypne. V pravém dolním pravém rohu obrazovky se zobrazí symbol.
zvuk se opět zapne.

Volba kanálu
1. Běžné přepínání:
K postupnému přepínání programů vpřed a vzad stiskněte ▲ CH ▼ , kolikrát je třeba. Pro rychlé „prolistování“ programových
poloţek přidrţte po potřebnou dobu stisknuté tlačítko ▲ CH ▼.
2. Přepínání přímým zadáním:
Zadejte jedno- nebo vícemístné číslo programové poloţky pomocí čísel 1-0 na dálkovém ovládání a přímo ji vyvolejte tlačítkem
OK. Neobsazené programové poloţky se ignorují.
3. Výběr programů ze seznamů stanic:
Stisknutím tlačítka LIST se zobrazí naposledy aktivovaný seznam programů. Prolistujte seznam programů tlačítky ◄►.
Pomocí ▲ nebo ▼ zvolte poţadovaný program a vyvolejte jej stisknutím OK.

7

Dvojitým stisknutím tlačítka LIST se zobrazí následující menu „Zvolit seznam“:
Seznam oblíbených:
osobní seznam vašich oblíbených programů.
Seznam rádií:
seznam uloţených rádiových programů.
Seznam TV programů:
seznam uloţených televizních programů.
Abecedně:
seznam uloţených televizních, resp. rozhlasových programů v abecedním pořadí.
Pomocí ▲ nebo ▼ zvolte poţadovaný seznam a aktivujte jej stisknutím OK.
Poté tlačítky ▲ nebo ▼ zvolte poţadovaný program a aktivujte jej stisknutím OK.
V abecedním seznamu jsou všechny programy seřazeny podle abecedy. Pro vyhledání programu přepněte tlačítkem SWAP do
okna s písmeny. Pomocí tlačítek ▲ ▼ a ◄► zvolte počáteční písmeno hledaného programu a potvrďte tlačítkem OK. Nyní se
zobrazí strana se seznamem programů, ve kterém jsou uloţeny programy s příslušným počátečním písmenem. Tlačítkem
SWAP nyní opět přepněte na seznam programů a zvolte hledaný program pomocí tlačítek ▲ ▼ a OK.
4. Přepnutí z aktuálního na naposledy aktivní program:
Digitální přijímač si pamatuje naposledy sledovaný program.
- Pomocí SWAP lze přepnout z aktuálního na naposledy aktivní program.
- Pomocí SWAP lze přepnout zpět na aktuální program.
Při kaţdém přepnutí programů se zobrazí název a doba vysílání probíhajícího a následujícího vysílání.
U zobrazení průběhu pod číslem programu můţete zjistit časový postup aktuálního vysílání.
Tyto informace můţete vyvolat stisknutím tlačítka OK.

Nastavení
V menu Nastavení se stanovuje základní funkčnost přijímače.
V některých případech je nutné upravit nastavení časového posunu (letní/zimní čas), aby byly zobrazeny správné vysílací časy.
Upozornění:
Jednotlivé body nabídky jsou vysvětleny ve zobrazení na spodním okraji obrazovky.
Pomocí tlačítek ◄►mohou být měněna nastavení. Při opouštění nabídky (tlačítko EXIT) budete dotázáni, zda se mají
provedené změny uloţit (Ano), nebo zda se mají zachovat předchozí nastavení (Ne). Příslušný výběr proveďte tlačítky ◄► a
potvrďte tlačítkem OK.
Zapněte digitální přijímač tlačítkem
.
Stiskněte tlačítko MENU.
Upozornění:
Bod nabídky „Paměťové médium pro uloţení nahrávky“ se zobrazí pouze v případě, ţe je takové externí zařízení připojeno
k přijímači pomocí rozhraní USB (nadstandard).
Stiskněte tlačítko OK.
Zobrazí se následující nabídka Nastavení:
Pomocí tlačítek ▲ ▼ proveďte výběr a potvrďte pomocí OK.

Nastavení přístroje
1) Místní čas
Po prvním zapnutí byste měli nastavit odchylku místního času od přijatého GMT času. Nastavení se provádí tlačítky ◄►.
Pro střední Evropu platí zimní čas: + 1 hodina a letní čas: + 2 hodiny.
Toto nastavení musíte aktualizovat po kaţdé změně letního/zimního času.
2) Jazyk nabídky
Tlačítky ◄►vyberte poţadovaný jazyk nabídek menu.
3) Nastavení hlasitosti
Tlačítky ◄► lze nastavit počáteční hlasitost přijímače po jeho zapnutí (v %).
4) HDMI Audio Bitstream
Pomocí tlačítka ◄► můţete zapnout nebo vypnout Audio Bitstream.
Tato funkce můţe být zapnutá, pokud je na zdířce HDMI přijímače připojen televizní přijímač s integrovaným dekodérem AC3.
V tomto případě musí být v nabídce „Nastavení zvuku“ bod nabídky „Kanál zvuku Digital“ nastaveno „komprimován“.
5) Low-Power-Standby (nadstandard)
Pomocí tlačítka ◄► můţe být zapnuta nebo vypnuta funkce Low-Power-Standby.
(funkce je zapnuta: spotřeba energie činí v reţimu Standby méně neţ 1 Watt)

Nastavení obrazu
1) Scart-výstup
Pro přizpůsobení vašemu televizoru lze pomocí tlačítek ◄►zvolit výstupní signál (FBAS, RGB, YUV) pro zdířku VIDEO OUT.
2) Formát signálu
K přizpůsobení dle vašeho televizoru lze pomocí tlačítek ◄►zvolit formát obrazu (4:3 nebo 16:9).
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3) Nastavení
Pomocí tlačítek ◄►se volí reţim výstupního signálu obrazu v závislosti na formátu signálu:
Formát obrazu 16:9: Letterbox nebo Pillarbox.
Formát obrazu 4:3: Letterbox nebo celá obrazovka.
4) Změna rozlišení
V tomto bodě lze zvolit hodnotu nastavení rozlišení podle Vašeho televizního přijímače.
a.) Televizní přijímač je zapojen k výstupu VIDEO OUT:
Pokud sledujete televizní vysílání výhradně přes propojení VIDEO OUT, docílíte optimální kvality obrazu, pokud v bodě nabídky
„Změna rozlišení“ nastavíte všechny tři výstupy na hodnotu 720x576:
>vstupní 720x576
>vstupní 1280x720
>vstupní 1920x1080

> výstupní 720x576
> výstupní 720x576
> výstupní 720x576

b.) Televizní přijímač je zapojen k výstupu HDMI:
Pokud sledujete televizní vysílání výhradně přes propojení HDMI, docílíte nejlepší kvality obrazu.
Je třeba si ale uvědomit, ţe kvalita obrazu je ovlivněna kvalitou a druhem vstupního signálu.
Vysvětlení:
Pokud přijímáte kanál HD (High Definition, např. ČT HD, NOVA HD, ...), můţe být obraz vysílán v rozlišení 720x576, 1280x720
nebo 1920x1080. Kanály SD (Standard Definition) oproti tomu vyuţívají rozlišení 720x576.
Pokud upřednostňujete rychlé přepínání kanálů, je nutné v nastavení „Změna rozlišení“ zvolit pro „Výstup“ stejné hodnoty, např.
>vstupní 720x576
>vstupní 1280x720
>vstupní 1920x1080

> výstupní 1920x1080
> výstupní 1920x1080
> výstupní 1920x1080

nebo:
>vstupní 720x576
>vstupní 1280x720
>vstupní 1920x1080

> výstupní 1280x1080
> výstupní 1280x1080
> výstupní 1280x1080

Pokud naopak zvolíte vyšší hodnoty pro lepší kvalitu obrazu, musíte zvolit nastavení „Změna rozlišení“ následujícím způsobem:
>vstupní 720x576
>vstupní 1280x720
>vstupní 1920x1080

> výstupní 720x576
> výstupní 1280x720
> výstupní 1920x1080

Stiskněte tlačítko EXIT pro opuštění nabídky. Zvolte pomocí tlačítka ◄► uloţení provedených změn (Ano) nebo návrat
k původním hodnotám nastavení (Ne). Potvrďte svoji volbu stisknutím tlačítka OK.

Nastavení zvuku
1) Nastavení zvuku
Tlačítky ◄► lze vybírat mezi reţimy Stereo, Mono vlevo, resp. Mono vpravo.
2) TV zvukový kanál
Tlačítky ◄► můţete pro aktuální program zvolit zvukový kanál, pokud se program vysílá s více moţnostmi volby jazyka.
3) Digitální zvukový kanál
Tlačítky ◄► můţete pro aktuální program zvolit zvukový kanál na digitálním výstupu (SPDIF) přijímače.
Stiskněte EXIT pro opuštění menu. Zvolte pomocí tlačítek ◄►, zda chcete provedené změny uloţit (Ano), nebo zda chcete
ponechat předchozí nastavení (Ne). Potvrďte svoji volbu stisknutím tlačítka OK.

Nastavení podtitulků
1) Titulky
Tlačítky ◄► můţete zapnout, resp. vypnout zobrazení podtitulků.
2) Jazyk titulků
Tlačítky ◄► můţete zvolit jazyk, ve kterém se mají zobrazovat titulky. Nejsou-li DVB titulky vysílány, zobrazí se znak „-“.
Stiskněte EXIT pro opuštění nabídky. Zvolte pomocí tlačítek ◄►, zda chcete provedené změny uloţit (Ano), nebo zda chcete
ponechat předchozí nastavení (Ne). Potvrďte svoji volbu stisknutím tlačítka OK.

Nastavení grafiky obrazovky (nadstandard)
Pohybujte kurzorem v nabídce Instalace pomocí tlačítek ▲ ▼aţ k řádku OSD-nastavení a stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se
následující nabídka:
1) Doba zobrazení:
Tlačítky ◄► lze měnit dobu zobrazení informačního okna při přepínání mezi programy (1-10 vteřin).
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2) OSD-Barva:
Tlačítky ◄► lze zvolit barvu grafického ztvárnění.
Stiskněte EXIT pro opuštění nabídky. Zvolte pomocí tlačítek ◄►, zda chcete provedené změny uloţit (Ano), nebo zda chcete
ponechat předchozí nastavení (Ne). Potvrďte svoji volbu stisknutím tlačítka OK.

Číselný zámek
Vaše zařízení je vybaveno číselným zámkem. Díky němu můţe být přijímač zajištěn proti pouţívání nepovolanou osobou.
Při aktivovaném číselném zámku můţe být přijímač zapnut pouze zadáním čtyřmístného PIN kódu.
Posuňte kurzor v menu Nastavení tlačítky ▲ ▼ na řádek Číselný zámek a stiskněte tlačítko OK.

Číselný zámek - uzamčení zařízení
K aktivaci, resp. deaktivaci blokování zařízení posuňte kurzor na řádek Uzamčení zařízení a stiskněte tlačítko OK.
Pomocí tlačítek ◄►zvolte jednu z následujících moţností:
Při zapnutém blokování zařízení se musí při zapínání přijímače zadat PIN kód.
- Uzamčení zařízení Ne: ponechat všechny funkce volně přístupné
- Uzamčení zařízení Ano: zařízení lze zapnout pouze po zadání kódu PIN a všechny nabídky budou aktivovány taktéţ po
zadání kódu PIN
- Uzamčení zařízení Hotelový mód: všechny nabídky budou aktivovány po zadání kódu PIN
Stiskněte EXIT pro opuštění nabídky. Zvolte pomocí tlačítek ◄►, zda chcete provedené změny uloţit (Ano) nebo zda chcete
ponechat předchozí nastavení (Ne). Potvrďte svůj výběr tlačítkem OK.

Číselný zámek – změna PINu
Kód PIN je továrně nastaven na 0000. Přijímač lze vţdy zapnout kódem 9976, bez ohledu na nastavený kód PIN.
Posuňte kurzor tlačítky ▲ ▼ na řádek Změna PINu a stiskněte tlačítko OK. Tlačítky 0-9 zadejte 4 místný kód PIN. Poté
stiskněte OK. Posuňte kurzor tlačítkem ▼ na řádek Potvrdit PIN a stiskněte tlačítko OK. Pro potvrzení nyní ještě jednou zadejte
vámi zvolený kód PIN. Potom stiskněte OK.
Stiskněte EXIT pro opuštění menu. Zvolte pomocí tlačítek ◄►, zda chcete provedené změny uloţit (Ano), nebo zda chcete
ponechat předchozí nastavení (Ne). Potvrďte svůj výběr tlačítkem OK.
POZOR: Kód PIN nesmíte zapomenout. Pokud se to přece jen stane, obraťte se prosím na specializovaný servis!
Pro změnu kódu PIN přejděte kurzorem na řádek změna PIN a stiskněte tlačítko OK.

Instalace
Tento digitální přijímač byl nastaven při výrobě tak, aby byl bez potřeby provádění dalších nastavení schopen přijímat signál z
většiny satelitních antén různých konfigurací LNB.
Změny provedené v této nabídce se bezprostředně projeví na vlastnostech příjmu a měly by být proto provedeny pouze
odborníkem!
V hlavní nabídce v řádku Instalace zvolte pomocí ▲ ▼ a potvrďte tlačítkem OK.

Instalace – konfigurace příjmu
Posuňte kurzor v menu Instalace tlačítky ▲ ▼ na řádek Anténa-Konfigurace a stiskněte tlačítko OK.
1) Anténa
Zvolte tlačítky ◄►satelit.
2) Napájení antény
Pomocí tlačítka ◄► můţete zapnout nebo vypnout napájení LNB.
3) Dolní pásmo
Frekvence oscilátoru dolního pásma nastavitelná pomocí tlačítek ◄► nebo po stisknutí tlačítka OK přímo pomocí tlačítek 1-0.
4) Horní pásmo
Frekvence oscilátoru horního pásma nastavitelná pomocí tlačítek ◄► nebo po stisknutí tlačítka OK, přímo pomocí tlačítek 1-0.
5) DiSEqC přepínač
Pokud je přijímač připojen k satelitnímu zařízení pro příjem více satelitů najednou (multifeed), potom přiřaďte příslušnému LNB
(Anténa) konkrétní vstup pomocí tlačítka ◄► na přepínači DiSEqC.
6) Toneburst přepínač
Pokud je přijímač připojen k satelitnímu zařízení pro příjem více satelitů najednou (multifeed), potom přiřaďte příslušnému LNB
(Anténa) ) konkrétní vstup pomocí tlačítka ◄► na přepínači Toneburst.
Stiskněte EXIT pro opuštění menu. Zvolte pomocí tlačítek ◄►, zda chcete provedené změny uloţit (Ano), nebo zda chcete
ponechat předchozí nastavení (Ne). Potvrďte svůj výběr tlačítkem OK.
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Instalace – vyhledání vysílače
Tento digitální přijímač byl nastaven při výrobě tak, aby byl bez potřeby provádění dalších nastavení schopen přijímat digitální
signál televizního a rozhlasového vysílání těchto satelitů:
- Astra 19,2° Ost,
- Hot Bird 13° Ost,
- Astra 28.2° Ost
- Türksat 1C 42° Ost,
Jaký z jednotlivých kanálů je jiţ nastaven, zjistíte v Seznamu programů reţimu TV nebo RÁDIO pomocí tlačítka LIST.
Neustále přibývá počet vysílaných satelitních programů, popř. dochází k změnám parametrů pro vysílání. Proto Vám
doporučujeme občas provést nové vyhledání kanálů.
Přejděte kurzorem v nabídce instalace pomocí tlačítek ▲ ▼ na řádek Vyhledání vysílače a stiskněte tlačítko OK.

Vyhledání kanálů
1. Přejděte kurzorem pomocí tlačítek ▲ ▼ na řádek Anténa a vyberte tlačítky ◄► poţadovaný satelit.
2. Zvolte řádek Mod vyhledávání pomocí ▲ ▼ a pomocí tlačítek ◄► zvolte příslušný reţim vyhledávání.
Ručně:
V tomto reţimu bude prohledán pouze jeden transpondér. K tomu musíte zadat frekvenci, polarizaci a
symbolovou rychlost transpondéru.
Automaticky:
V tomto reţimu budou prohledány transpondéry zařazené do seznamu kanálů v paměti přístroje.
3. V řádku Kdovaný zvolte pomocí tlačítek ◄► zda má být funkce vyhledávání kanálů pouţita i na tyto kanály.
Ne:
zakódované kanály budou ignorovány.
Ano:
zakódované kanály budou přidány do seznamu.
Následující nastavení budou provedena pouze v reţimu vyhledávání transpondéru.
4. Přejděte kurzorem pomocí tlačítek ▲ ▼ na řádek Frekvence, stiskněte tlačítko OK a zadejte pomocí tlačítka 1-0 pětimístnou
hodnotu frekvence kanálu a potvrďte volbu tlačítkem OK.
5. Přejděte kurzorem pomocí tlačítek ▲ ▼ na řádek Polarizace a nastavte pomocí tlačítka ◄► polarizaci (vertikální nebo
horizontální).
6. Přejděte kurzorem pomocí tlačítek ▲ ▼ na řádek Symbolová rychlost, stiskněte tlačítko OK a zadejte pomocí tlačítka 1-0
symbolovou rychlost a potvrďte volbu tlačítkem OK.
Posuňte kurzor tlačítky ▲ ▼ na řádek Spustit vyhledávání a zahajte vyhledávání stisknutím tlačítka OK.
Nyní se zobrazí dvě okna, ve kterých jsou vypsány nově nalezené televizní a rozhlasové programy.
V okně Status se zobrazuje, jak daleko vyhledávání pokročilo.
- Zobrazení: Vyhledávání => vyhledávání je aktivní
- Zobrazení: Ukončeno => vyhledávání je ukončeno.
Při opouštění nabídky (tlačítko EXIT) budete dotázáni, zda se mají nové programy uloţit (Ano) nebo zda se mají opět smazat
(Ne). Příslušný výběr proveďte tlačítky ◄► a potvrďte tlačítkem OK.
Nově nalezené kanály budou přiřazeny na konec seznamu kanálů.

Instalace – počáteční nastavení
Tato funkce umoţňuje opětovné nastavení továrních parametrů přijímače.
Následně proběhnou tři úvodní nabídky jako v případě prvního uvedení přijímače do provozu.

Instalace – stažení softwaru
Tato funkce umoţňuje aktualizovat provozní software přijímače, texty nabídek a seznam kanálů pomocí satelitu Astra 19.2° E.
Předpokladem je ale schopnost příjmu tohoto satelitu Vaším přijímačem. Váš aktuální seznam kanálů nebude při aktualizaci
softwaru změněn.
POZOR:
Při aktualizaci softwaru bude stávající provozní software přijímače smazán a nahrazen nově nainstalovanou verzí.
Při aktualizaci seznamu kanálů bude stávající seznam nahrazen novým seznamem kanálů.
Při aktualizaci textů OSD bude stávající text nahrazen aktuálním.
Proces aktualizace je rozdělen do následujících kroků:
1. Aktualizace – zobrazit nabídku:
Zvolte v nabídce Instalace pomocí tlačítek ▲ ▼ řádek Spustit download a potvrďte volbu tlačítkem OK.
Pro ovládání procesu aktualizace se zobrazí nabídka Download a zároveň se spustí vyhledávání kanálu pro staţení softwaru.
Počkejte, dokud se vyhledávání neukončí, to můţe trvat i několik minut. Přijímač poté automaticky zkontroluje, zda jsou
dostupné aktuálnější informace, neţ které jsou aktuálně pouţívány. Výsledek se zobrazí v nabídce Download za příslušnými
poloţkami.
Pokud nejsou ţádné nové informace k dispozici, zobrazí se „-“. Nabídku opustíte pomocí tlačítka EXIT.
2. Výběr dostupných údajů:
Podle dostupnosti nových údajů ke staţení (dostupná nová verze softwaru) můţete zvolit pomocí ▲ ▼ mezi následujícími údaji:
a.) Software:
Provozní software digitálního přijímače
b.) Seznam kanálů:
Seznam kanálů digitálního přijímače
c.) OSD-Texty:
Všechny texty nabídek digitálního přijímače zobrazované na obrazovce
d.) Informace:
Informace o dostupných datech, např. označení verze, novinky, zajímavosti atd.
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V oddílech a.) aţ c.) zvolte pomocí tlačítka OK, zda chcete jednotlivé údaje aktualizovat (√) nebo ne (x). Je moţné, ţe bude při
výběru automaticky přiřazen do seznamu stahovaných poloţek další z bodů, který je pro provedení zvolené aktualizace nutný.
V řádku Informace zvolte (◄/ ►), k jakým dostupným poloţkám, si přejete obdrţet bliţší informace:
Vše:
Žádné:
Software:
OSD-Texty:
Seznam kanálů:

Ke všem dostupným poloţkám
K ţádným dostupným poloţkám
K softwaru.
K textům nabídek
K seznamu kanálů

UPOZORNĚNÍ:
Pokud si chcete před provedením aktualizace přečíst jednotlivé informace, ponechte body a.) aţ c.) neaktivní (x) a nastavte v
bodě d.) informace, které si přejete zobrazit. Poté spusťte stahování informací.
Po staţení informací je zobrazte v bodech a.) aţ c.) pomocí žlutého tlačítka. Okno nabídky uzavřete tlačítkem EXIT.
3. Spustit proces aktualizace:
Vlastní proces aktualizace/download spustíte následujícím způsobem:
- Zvolte poţadované údaje v bodech a.), b.) nebo c.) tlačítkem OK. (znak √)
- Nastavte řádek informace pomocí tlačítek◄ ► na Žádné.
- Zvolte řádek Spustit download pomocí tlačítek ▲ ▼ a potvrďte tlačítkem OK.
Postup stahování bude zobrazen po obdrţení prvního údaje ve stavovém řádku. Jelikoţ stahování probíhá po jednotlivých
blocích, můţe mezi jejich zobrazením uběhnout i několik minut. Jakmile je kompletně staţen první z dvou vybraných bloků,
automaticky se uloţí do paměti přijímače. Proces ukládání je signalizován blikajícím ukazatelem na předním panelu. Počkejte,
aţ budou staţena všechna aktualizační data. Po dokončení aktualizace se přijímač přepne do reţimu Standby.
POZOR:
Pokud nebyl proces ukládání spuštěn, můţete stahování dat kdykoli přerušit tlačítkem EXIT. Jakmile ale dojde k uloţení prvních
dat, není jiţ přerušení moţné.
Přerušení procesu stahování (např. vytaţením síťové zástrčky) můţe vést k poškození přijímače!
UPOZORNĚNÍ:
Jestliţe nově staţená data obsahují nový seznam kanálů, musí být přijímač vrácen do původního nastavení, aby byl tento
seznam aktivován.

Instalace – Common Interface (CI)
Digitální přijímač disponuje na zadní straně vstupem Common Interface. Toto rozhraní umoţňuje v kombinaci modulem pro
kartu (CAM Conditional Access Modul) a odpovídající dekódovací kartou (Smart Card) příjem různých zakódovaných programů.
Conditional Access Modul (CAM) můţe být vsunut a vysunut z přijímače během provozu. Karta Smart Card se zasouvá do
modulu. Je moţné taktéţ kdykoli kartu zasunout nebo ji opět vyjmout, aniţ by musel být přijímač vypnut. Dbejte ale upozornění
výrobce modulu.
Zasuňte opatrně modul CI do slotu aţ na doraz, aţ kontakty lehce zaklapnou.
Po vloţení modulu a karty Smart Card, můţete zvolit příslušný program. V některých případech trvá několik vteřin, neţ je
program volně zpřístupněn.
UPOZORNĚNÍ:
Moduly Conditional Access pouţívají vlastní software a systém pro zobrazení nabídek.
Pro zobrazení nabídek modulu přejděte k nabídce přijímače Instalace. Zde bude podle typu modulu zobrazen jeho název např.
„CONAX“, „AlphaCrypt“ nebo „CryptoWorks“.
Pomocí tlačítek ▲ ▼zvolte tento řádek a zobrazte pomocí OK. Přejdete k nab ídce, kterou pouţívá modul. Pokud dojde k jeho
odstranění, přestane se příslušná nabídka zobrazovat.

Seznam kanálů
Pořadí předem naprogramovaných kanálů můţete uspořádat podle přání, resp. můţete také smazat nepotřebné programy. Tyto
funkce mohou být pouţity pro televizní i rozhlasové programy.
Posuňte kurzor v Hlavní nabídce tlačítky ▲ ▼ na řádek Seznam kanálů a stiskněte tlačítko OK.

Seznam kanálů – ruční třídění
Umoţňuje odstranit a přesunout konkrétní programy v seznamu kanálů.
Posuňte kurzor v menu Seznam kanálů tlačítky ▲ ▼ na řádek Ruční třídění a stiskněte tlačítko OK.
a) Smazat programy
Program, který má být smazán, vyberte tlačítky ▲ ▼ a označte pomocí OK. Nyní mohou být vybrány ještě další programy
prostřednictvím ▲ ▼ a označeny pomocí OK. Ke smazání označených programů stiskněte červené tlačítko.
b) Řazení programů
Program, který má být přesunut, vyberte tlačítky ▲ ▼ a označte pomocí OK. Nyní mohou být vybrány ještě další programy
prostřednictvím ▲ ▼ a označeny pomocí OK. Pomocí ▲ ▼ zvolte programovou poloţku, před kterou se mají označené
programy vloţit. K přesunutí programů stiskněte žluté tlačítko.
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Seznam kanálů – editovat seznam oblíbených kanálů
Vaše oblíbené programy si můţete uloţit do seznamu oblíbených. Posuňte kurzor v nabídce Seznam kanálů tlačítky ▲ ▼ na
řádek Editovat seznam oblíbených … a stiskněte tlačítko OK.
Nyní se zobrazí dvě tabulky:
• Hlavní seznam, ve kterém jsou uvedeny všechny uloţené programy (max. 4000).
• Seznam oblíbených, do kterého se mohou zkopírovat vybrané programy (max. 4000).
Vyberte z Hlavního seznamu programy a zkopírujte je do seznamu oblíbených:
Program vyberte tlačítky ▲ ▼ a označte pomocí OK. Nyní se mohou tlačítky ▲ ▼ vybrat další programy a označit pomocí OK.
Pomocí tlačítka SWAP přejdete do Seznamu oblíbených. Pomocí ▲ ▼ zvolte program, před který se mají označené programy
vloţit.
Stiskněte OK pro vloţení programů do Seznamu oblíbených. Pomocí tlačítka SWAP můţete opět přejít do Hlavního seznamu.
Stiskněte EXIT pro opuštění menu. Zvolte pomocí tlačítek ◄►, zda chcete provedené změny uloţit (Ano), nebo zda chcete
ponechat předchozí nastavení (Ne). Potvrďte svůj výběr tlačítkem OK.
Pro rozhlasové programy lze v reţimu Rádio vytvořit vlastní Seznam oblíbených.

Seznam kanálů – vynulování antén
Tato funkce umoţňuje odstranit všechny programy vybraného satelitu ze Seznamu kanálů. Přejděte kurzorem v menu Seznam
kanálů tlačítky ▲ ▼ na řádek Vynulování antén a stiskněte tlačítko OK.
Odstranit programy jednotlivých satelitů
Zvolte příslušný satelit pomocí ▲ ▼ a označte ho pomocí OK. Nyní můţete tlačítky ▲ ▼ vybrat další satelity a označit je
pomocí OK. Pro odstranění satelitu ze seznamu stiskněte červené tlačítko.
Stiskněte EXIT pro opuštění menu. Zvolte pomocí tlačítek ◄►, zda chcete provedené změny uloţit (Ano), nebo zda chcete
ponechat předchozí nastavení (Ne). Potvrďte svůj výběr tlačítkem OK.

Časovač
Digitální přijímač můţete nechat vypnout v předem nastavený čas nebo můţete naprogramovat nahrávání pro připojené externí
záznamové médium nebo videorekordér.
K dispozici je celkem 30 poloţek časovače nahrávání.
UPOZORNĚNÍ:
Změna času na letní/zimní musí být v nabídce Nastavení přístroje nastavena správně, stejně tak musí být správně nastaven
čas na videorekordéru.
Posuňte kurzor v hlavní nabídce tlačítky ▲ ▼ na řádek Časovač a stiskněte tlačítko OK.

Časovač – nahrávání pomocí funkce časovače
Přejděte kurzorem nabídce Časovač pomocí tlačítek ▲ ▼ na řádek Spustit Časovač a stiskněte tlačítko OK.

Naprogramování časovače nahrávání:
1. Vyberte řádek Časovač-Místo (1...30) tlačítky ▲ ▼.
2. Tlačítky ◄►vyberte poloţku časovače.
3. Vyberte řádek Start od, Konec nebo Datum záznamu tlačítky ▲ ▼ a potvrďte pomocí OK.
4. Zadejte prostřednictvím 0-9 poţadovaný čas, resp. datum.
5. Potvrďte zadání stisknutím OK.
6. Zvolte řádek Stanice tlačítky ▲ ▼ a potvrďte pomocí OK.
7. Vyberte program, který se má zaznamenávat, tlačítky ▲ ▼ a ◄► ze Seznamu programů a potvrďte pomocí OK.
8. Zvolte řádek Opakování tlačítky ▲ ▼ a pomocí ◄► vyberte poţadovanou funkci.
9. Tlačítky ◄► aktivujte (zap) nebo deaktivujte (vyp) časovač nahrávání.
10. Ukončete nastavení stisknutím tlačítka EXIT a poté OK.
11. Stiskněte tlačítko EXIT pro zavření nabídky.
Přijímač se automaticky zapne ve Vámi nastaveném čase. Na displeji se poté zobrazí „rEC.“. Je-li aktivován časovač (nahrává
se program), nelze jiţ přijímač ovládat.
Upozornění:
Bod nabídky „Nahrát kam“ se zobrazí v případě připojeného externího média pro uloţení nahrávání přes rozhraní USB
přijímače (nadstandard).

Nastavení funkce časovače přímo z EPG:
Při tomto způsobu programování budou všechny potřebné údaje (Start od, Konec nebo Datum záznamu) získány přímo
z přehledu vysílání a není nutné je tedy zadávat ručně.
Pozor: Tyto údaje ale nejsou u některých programů vysílány!
Stisknutím tlačítka EPG zobrazíte televizní program právě sledovaného vysílače. Zde vidíte přehled všech pořadů a jejich
vysílací časy. Právě běţící pořad je označen.
Tlačítky ▲ ▼ a ◄► zvolte pořad, který chcete nahrát. Stisknutím červeného tlačítka nahrávání budou všechny potřebné
informace přeneseny do časovače nahrávání.
Stisknutím tlačítka OK aktivujete funkci Časovač. Stiskněte tlačítko EXIT pro zavření nabídky.
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Časovač – vypnutí pomocí funkce časovače
Přejděte kurzorem v nabídce Ćasovač pomocí tlačítka ▲ ▼ na řádek Nastavení aut. vypnutí a stiskněte tlačítko OK.

Zadání času vypnutí:
1. Potvrďte řádek Vypnout v tlačítkem OK.
2. Pomocí 0-9 zadejte poţadovaný čas vypnutí a potvrďte pomocí OK.
3. Zvolte tlačítky st řádek Aktivovat.
4. Tlačítky ◄► aktivujte (Zap) nebo deaktivujte (Vyp) časovač vypnutí.
5. Ukončete nastavení stisknutím tlačítka EXIT a poté OK.
Prostřednictvím tlačítka EXIT opusťte menu. Digitální přijímač se vypne v předem nastavenou dobu (Standby).

Informace
Posuňte kurzor v Hlavní nabídce tlačítky ▲ ▼ na řádek Informace a stiskněte tlačítko OK. Nyní se zobrazí parametry příjmu
aktivního programu.
Menu můţete aktivovat také v normálním televizním nebo rozhlasovém reţimu prostřednictvím žlutého tlačítka na dálkovém
ovládání.
V horní části menu se zobrazují parametry programů a aktivní program.
V dolní části menu se zobrazují vlastnosti signálu.
Level:
čím dále sahá indikátor doprava, tím lepší je přijímaný signál.
C/N:
čím dále sahá indikátor doprava a čím vyšší je hodnota dB, tím lepší je kvalita signálu.
UPOZORNĚNÍ:
Síla signálu nezávisí pouze na nastavení vašeho přijímacího zařízení, ale také na právě aktivním kanálu. Pamatujte na to, kdyţ
kontrolujete nasměrování antény na základě zobrazení síly signálu.
Tlačítky ◄► nebo žlutým tlačítkem se postupně zobrazují další dvě okna s informacemi o programech a také o softwaru a
hardwaru. Pomocí tlačítek ▲ ▼ a SWAP lze program změnit.
Menu opustíte tlačítkem EXIT.

Teletext
Zapněte program, ze kterého chcete přijímat teletext. Stiskněte poté tlačítko TEXT, aby se teletext vyvolal. Jako úvodní strana
se zobrazí strana 100.
Zadejte pomocí tlačítek 0-9 trojmístné číslo strany, kterou si chcete prohlédnout. Vaše zadání se zobrazí v levém horním rohu
obrazovky. Poté co jste zadali kompletní číslo strany, zařízení vyhledá poţadovanou stranu. Protoţe se strany teletextu vysílají
za sebou, můţe několik sekund trvat, neţ bude strana nalezena.
Tlačítky ▲ ▼ můţete listovat dopředu nebo dozadu.
Opakovaným stisknutím tlačítka TEXT přejdete do kombinovaného reţimu. Pozadí teletextu se zobrazí jako průhledné, takţe
můţete současně sledovat běţící program a prohlíţet teletext. Tlačítkem TEXT přejdete opět do normálního reţimu.
Pro opuštění teletextu stiskněte EXIT.

EPG – elektronický programový průvodce
DVB vysílače nabízejí k programu informace, jako název, vysílací čas a popis vysílání.
Informace EPG lze zobrazit pouze v textové podobě (nejedná se o obraz).
Stisknutím tlačítka EPG se vyvolá menu Přehled vysílání. Zde uvidíte všechny pořady s vysílacími časy, která přenáší
nastavený vysílač. Aktuální pořad je barevně zvýrazněn. Načtení všech dat můţe chvíli trvat.
Tlačítky ▲ ▼ a ◄►vyberte pořad, o kterém se chcete informovat. Stisknutím tlačítka OK se zobrazí podrobné informace o
tomto pořadu. Tlačítky ▲ ▼ můţete listovat dále, pokud jedno okno menu nestačí pro celý obsah textu.
Zobrazení průvodce opustíte stisknutím tlačítka EXIT.

Připojení přijímače k PC
Rozhraní „DATA“ nabízí moţnost připojení přijímače k počítači. K tomu potřebujete počítač a odpovídající kabel. Na straně u
počítače má kabel zdířku SUB-D s 9 nebo 25 piny, podle toho, jaké sériové připojení má počítač. Na straně u přijímače je třeba
zástrčky RJ11 s 6 piny.
Prostřednictvím tohoto propojení můţete nyní např. provádět aktualizace softwaru nebo seznamů vysílačů, resp. stahovat data.
Postup najdete v popisu, který si můţete opatřit v souvislosti s rovněţ potřebným programem z internetových stránek výrobce
nebo dodavatele.

Aktualizace software přes rozhraní USB
Připojte přes rozhraní USB externí médium pro uloţení nahrávání, na kterém jsou softwarová data přijímače.
Stiskněte tlačítko ARCHIVE pro zobrazení Seznamu nahrávek.
Přejděte kurzorem pomocí tlačítka ▲ ▼ na sloţku software přijímače (DECODER.app) a stiskněte OK.
Nyní bude software přijímače aktualizován a přijímač restartován.
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Připojení externího média pro uložení nahrávání (nadstandard)
Pokud bude k rozhraní USB na zadní straně přístroje připojeno externí médium pro uloţení nahrávání, můţe být v nabídce
„Seznam nahrávek“ spravováno.
Důležité upozornění:
Před připojením nebo odpojením externího paměťového média pro nahrávání přes rozhraní USB uveďte přijímač do
režimu Standby.
Dbejte na to, že USB rozhraní je určeno pro zařízení typu USB2.0 s maximálním odběrem proudu 500mA a
s maximální kapacitou paměti 500 GB.

V Hlavní nabídce zvolte řádek Správce harddisku tlačítky ▲ ▼ a potvrďte tlačítkem OK.

Informace
Přejděte kurzorem v menu tlačítky ▲ ▼ na řádek Informace o harddisku a stiskněte tlačítko OK.
V tomto okně vidíte informace o připojeném médiu:
- Typ média
- Celková kapacita
- Volná kapacita
Okno opustíte stisknutím tlačítka EXIT.

Údržba harddisku
Tato funkce umoţňuje formátování externího média. Procesem formátování bude veškerý obsah kompletně smazán. Poté je
k dispozici jeho plná kapacita.
Přejděte kurzorem pomocí tlačítka ▲ ▼ na řádek Údržba harddisku a stiskněte tlačítko OK.
Tlačítky VOL◄► zadejte, zda si přejete (Ano) formátování nebo nikoliv (Ne). Po procesu formátování bude počet nahrávek
roven nule. V okně Volné místo se zobrazí maximální moţná kapacita pro nahrávání.
Okno opustíte stisknutím tlačítka EXIT.
POZOR:
Procesem formátování budou všechny nahrávky kompletně smazány.

Seznam nahrávek
Stiskněte v běţném reţimu tlačítko ARCHIVE a zobrazí se seznam nahrávek.

Odstranění nahrávek
Nepotřebné nahrávky mohou být ze seznamu odstraněny.
Zvolte tlačítkem ▲ ▼ pořad, kterýsi přejete odstranit.
Stiskněte poté červené tlačítko. Zobrazí se bezpečnostní otázka, zda si přejete nevratně odstranit zvolený pořad.
Tlačítky ◄► zvolte odstranění (Ano) nebo ponechání (Ne). Potvrďte Vaši volbu tlačítkem OK.

Třídění nahrávek
Stiskněte tlačítko LIST. Zobrazí se nabídka „Zvolte seznam“.
Zvolte pomocí tlačítka s t kritérium třídění a stiskněte poté OK.
Seznam nahrávek lze třídit následujícím způsobem:
Abeceda:
Abecední pořadí nahrávek
Datum záznamu: Třídění podle data pořízení nahrávky (poslední nejdříve)
Vstup:
Třídění podle uloţení na paměťovém médiu
Délka:
Třídění podle velikosti nahrávky

Změna názvu
Při nahrávání se název pouţije automaticky z vysílaných informací. Můţete ale tento název manuálně změnit.
Stiskněte tlačítko ▲ ▼ a poté modré tlačítko.
Ve spodním okně vidíte řádek s názvem zvoleného pořadu. Pod ním jsou zobrazeny pouţitelné znaky. Zeleným tlačítkem
změníte mezi psaním velkých a malých písmen.
Zvolte v názvu červeným a modrým tlačítkem znak, který chcete změnit. Aktuální pozice, která bude změněna, je barevně
zvýrazněna.
Zvolte nyní tlačítky ▲ ▼ a ◄► znak, který chcete napsat a stiskněte OK, pro potvrzení volby a přidání znaku.
Pro převzetí nového názvu stiskněte tlačítko EXIT. Přitom bude nový název zobrazen v Seznamu nahrávek.
Upravit nahrávky na PC
Pro úpravu nahrávek z externího nahrávacího média na PC je třeba specializovaný software.

Provoz s externím médiem pro uložení nahrávání (nadstandard)
Pokud připojíte pomocí rozhraní USB na zadní straně přijímače externí médium po uloţení nahrávek, lze pak na toto místo
ukládat jednotlivé nahrávky. Velikost místa pro nahrávání závisí na kapacitě paměti média a na velikosti nahrávaného souboru.
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Nahrávání
Pro pořízení nahrávky máte k dispozici několik způsobů:

1. Okamžité nahrávání
Nastavte program, na kterém je vysílán poţadovaný pořad. Stiskněte tlačítko Nahrávání
sledovaného pořadu. Během nahrávání je aktuální pořad dále zobrazován na obrazovce.
Pro ukončení nahrávání stiskněte tlačítko Stop ■.

● a aktivujte tak nahrávání právě

Volba kanálu během nahrávání
Během nahrávání pořadu můţete zároveň sledovat pouze ty programy stejného transpondéru, které jsou v seznamu kanálů
(tlačítko LIST) označeny bílým textem.
Programy označené černým textem nelze momentálně sledovat.
Program, který je právě nahráván, je označen v seznamu kanálů červeným bodem.

2. Časovač – vyžití funkce Časovač při nahrávání
Pomocí této funkce lze době Vaší nepřítomnosti pořídit nahrávku poţadovaného pořadu.
Nastavte k tomu funkci nahrávání - časovač (viz. „časovač- nahrávání“) a zvolte v bodě nabídky Nahrát kam - Harddisk.

Funkce Timeshift
Ve funkci „Timeshift“ vyuţíváte moţnosti pouţívat současně funkce nahrávání a přehrávání. Tím je umoţněno:
1. sledování televize s časovým posunem. Tak můţete sledovat celý pořad a přeskočit vyprané pasáţe (např. reklamní bloky).
Stiskněte tlačítko Nahrávání ●, abyste spustili funkci nahrávání Timeshift.
Pro sledování části právě nahraného pořadu stiskněte tlačítko přehrávání ►. Pořad bude nyní přehráván od začátku a na
pozadí bude pokračovat nahrávání.
Pokud chcete nahrávání ukončit a vrátit se ke sledování televize v běţném reţimu, stiskněte tlačítko TV.
Pro ukončení funkce nahrávání Timeshift stiskněte tlačítko Stop ■.
Nahrávání pokračuje dál – pro ukončení nahrávání pomocí funkce Timeshift tiskněte znovu tlačítko Stop ■.
2. Během nahrávání pomocí funkce Timeshift lze sledovat pořady uloţené paměťovém médiu.
Stiskněte během nahrávání pomocí funkce Timeshift tlačítko Archive a zobrazte seznam nahrávek. Zvolte pomocí ▲ ▼
nahrávku, kterou chcete přehrát. stiskněte OK a přehrávání se spustí. Zobrazí se Krátká informace o přehrávání.
Pokud chcete přehrávání ukončit a vrátit se nesledování televizního programu, stiskněte tlačítko Stop ■.
Pro ukončení nahrávání pomocí funkce Timeshift stiskněte znovu tlačítko Stop ■.

Přehrávání
Stiskněte v reţimu sledovaní televize tlačítko Archive a zobrazí se seznam nahrávek. Zvolte pomocí ▲ ▼ nahrávku, kterou si
přejete přehrát. Stiskněte tlačítko OK a přehrávání se spustí. Zobrazí se krátká informace o přehrávaném záznamu.
Pro ukončení přehrávání stiskněte tlačítko Stop ■.

Výběr jazykové stopy během přehrávání
Pokud je film vysílán ve více jazycích, zobrazí se o tom při přepínání mezi jednotlivými programy na obrazovce upozornění.
Pomocí červeného a zeleného tlačítka na dálkovém ovladači zvolíte poţadovaný jazyk a aktivujete jej tlačítkem OK.
Tlačítkem OK můţete také informační okno kdykoliv zobrazit a vysílací jazyk změnit.
Během přehrávání nahrávek lze volit mezi jednotlivými jazykovými stopami.
Stiskněte během přehrávání tlačítko OPTION. Nyní se zobrazí nabídka dostupných jazykových stop.
Zvolte pomocí tlačítka ▲ ▼ jazyk, který chcete pouţít a potvrďte tlačítkem OK.
Stisknutím tlačítka EXIT opustíte nabídku.

Rychlé převíjení vpřed a vzad
Stiskněte během přehrávání tlačítko Rychlý pohyb v nahrávce vpřed nebo tlačítko Rychlý pohyb v nahrávce vzad. Zobrazí se
hlášení “►►” nebo “◄◄”. Nahrávka bude převíjena rychle ve zvoleném směru. Stiskněte znovu tlačítko Převíjení vpřed nebo
tlačítko Převíjení vzad, rychlost převíjení se zvýší. Zobrazí se znaky ►►► nebo ◄◄◄, stiskněte znovu tlačítko Převíjení
vpřed nebo tlačítko Převíjení vzad, rychlost převíjení se zvýší na maximum. Zobrazí se znaky ►►►► nebo ◄◄◄◄.
Pokud je dosaţeno vyhledávané místo, přejdete stisknutím tlačítka Přehrávání ► k normálnímu reţimu přehrávání.
Během rychlého pohybu v nahrávce můţete pomocí tlačítka ◄► změnit aktuální pozici v rámci jedné sloţky. Tím lze velmi
pohodlně přeskočit delší úseky v rámci jedné nahrávky.
Přehled pouţitých symbolů:
Znak
►
►►
►►►
►►►►
●
●►
◄◄
◄◄◄
◄◄◄◄

Význam
Přehrávání
Rychlé převíjení vpřed
Rychlé převíjení vpřed urychleno
Rychlé převíjení vpřed nejrychleji
Pořízení nahrávky
Provoz s funkcí Timeshift
Rychlé převíjení zpět
Rychlé převíjení zpět urychleno
Rychlé převíjení zpět nejrychleji
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Vyhledávání chyb
U kaţdého elektrického přístroje mohou nastat různé poruchy. Přitom se ale nemusí jednat ihned o poškození přístroje.
Ve většině případů nastává problém při poškozeném vedení, spojení kontaktů nebo zásuvek.
Dříve neţ ponesete přístroj do opravny, zkontrolujte následující body:
Problém
Přístroj nejde zapnout

Možné příčiny
Přístroj je odpojen ze sítě

Ţádný nebo špatný
obraz

Baterie dálkového ovladače jsou
prázdné
Na televizním přijímači je zvolen Zkontrolujte nastavení a
špatný kanál
připojení televizního přijímače
Anténní kabel je defektní, je
špatně nebo není vůbec připojen

Pomoc
Zkontrolujte zástrčku,
vyzkoušejte funkčnost zásuvky
pomocí jiného přístroje
Vyměňte baterie

Vyměňte kabel nebo jej správně
připojte

Ţádný zvuk

Hlasitost je nastavena na nízkou Zvyšte hlasitost
úroveň
Anténní kabel je špatně nebo
Zkontrolujte kabel a připojení
není vůbec připojen
Dálkové ovládání
Příliš velká vzdálenost
Jděte blíţe k přijímači a namiřte
nefunguje
ovladač přímo na přijímač
Baterie jsou prázdné nebo
Vloţte baterie správně
špatně vloţené
Přijímač signálu zakryt
Odstraňte zábranu mezi
ovladačem a přijímačem
Časovač je aktivní
Deaktivujte časovač
Čas je zobrazen chybně Odchylka času je nastavena Nastavte odchylku správně
chybně
Časovač se zapíná
Odchylka času je nastavena
Nastavte odchylku správně
v nesprávný čas
chybně
Varovné hlášení:
Koaxiální kabel je poškozen
Zkontrolujte nebo vyměňte
„Zkrat nebo přetíţení
koaxiální kabel a zásuvku
anténního vstupu“
LNB je poškozena nebo defektní Zkontrolujte nebo vyměňte LNB
Poruchy obrazu u
Porucha můţe být způsobena
Odstraňte telefon z blízkosti
programů s frekvencí
bezdrátovými telefony (DECT)
přijímače.
kolem 12480 MHz
nalézající se v blízkosti přijímače.
Hlášení
Vysílací kanál změnil
Proveďte nové vyhledávání
“Špatný signál”
transpondér
programů
Satelitní anténa je špatně
Nastavte správně satelitní
natočená
anténu
Chybné nastavení konfigurace
Proveďte správná nastavení
LNB
nebo se vraťte k továrnímu
nastavení
Defektní nebo špatně připojený
Zkontrolujte kabel a zásuvky
kabel
Chybný údaj času
Odchylka místního času je
Nastavte správně odchylku od
chybně nastavena
místního času
Timer je aktivován
Odchylka místního času je
Nastavte správně odchylku od
v nesprávný čas
chybně nastavena
místního času
Doporučené typy pevných disků a flash pamětí:
USB-Harddisk, 2.5":
Samsung G2, 320GB
Samsung S2, 250GB, 320GB, 500GB
Hitachi Signature Mini Espresso, 500GB
Hitachi SDM/320BD-EMEA, 320GB
Toshiba HDDR500E03E, 500GB
Fujitsu Handy Drive, 500GB
WD MyPassport mit WD5000BEVT, 500GB
Fujitsu MHV2060AT, 60GB ve Fantec Case
Fujitsu MHV2080AT, 80GB ve Fantec Case
Jako 2.5" USB-HDD Case jsou doporučeny Fantec typy:
FANTEC DB-228U2-1 (černý)
FANTEC DB-228U2 (stříbrný)
Testovány byly tyto USB-Sticks flash paměti:
Transcend JetFlash V20 64GB
Kingston Data Traveler 512MB

17

Technické údaje
moţnost uloţit aţ 4000 kanálů
30 satelitů (samostatně aktivovatelných)
Všeobecně
teletext a generování teletextu pro zobrazení na TV
rychlé přepínání kanálů Zapping
ţádné zpoţdění při zobrazování nabídek
velké písmo pro lepší čitelnost
Fast-OSD
přehledná pomoc k jednotlivým nabídkám
EPG
Electronic Programme Guide = elektronický programový průvodce
Editace seznamu kanálů
kopírování, posouvání, odstraňování
blokové operace
třídění podle abecedy
editor pro seznam oblíbených kanálů
plně automatické vyhledávání kanálů
rozpoznání nezakódovaných programů
Vyhledávání kanálů
manuální vyhledávání transpondérů
ukazatel síly a kvality signálu
oddělené nastavení pro výstupy zvuku Cinch a Digital
návrat k předchozímu kanálu jedním tlačítkem
Plug & Play pro nastavené seznamy kanálů pro Astra 19,2° E, Hot Bird 13° E, Türksat 1C 42° E, Sirius 2 /3 5° E
DVB podtitulky
aktualizace softwaru přes satelit
Ostatní
sériové rozhraní (nadstandard) pro aktualizace FW a seznamů kanálů
Hardware
CPU 2x 32 bit RISC CPU
Video 1x HDMI, 1x Cinch
signalizace 16:9
Audio 24bit-Audio-DAC
32-stupňové řízení hlasitosti
USB 2.0 (nadstandard)
příjem 2 – 45 MSym/s oblast přenosové rychlosti
DiSEqC 1.0
Ovládání dálkové ovládání
Provozní napětí + 12 V DC
Standby mód <1W (Low Power Standby)
v provozu: cca. 7W
baterie pro dálkové ovládání
2x1.5V (velikost AAA)
okolní teplota +5°C bis +40°C
rozměry Š x V x H: 230 x 35 x 140 mm
hmotnost cca. 400g
Výrobce si vyhrazuje právo na technické změny.
Dodatek:
V balení jsou obsaženy 4 samolepící nožičky, které můžete nalepit na spodní část přijímače dle přiloženého nákresu tak, aby
přijímač neklouzal po podložce

Pokud potřebujete odbornou radu a Váš specializovaný obchod Vám není schopen dále pomoci, kontaktujte prosím naše
centrum technické podpory.
SCHWAIGER s.r.o.
Nádraţní 472
543 01 Vrchlabí
Telefon: 499 402 412
Internet: www.schwaiger.cz
E-mail: obchod@schwaiger.cz
Technická podpora: 733 773 140
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