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Všeobecně
Záruka
Záruční doba začíná datem nákupu zařízení. Doložte prosím tento datum nákupním dokladem 
(pokladním lístkem, fakturou, dodacím listem apod.). Tyto doklady si prosím pečlivě uschovejte. 
Naše poskytnutí záruky se řídí našimi záručními podmínkami platnými v okamžiku nákupu. V případě 
opravy přineste nebo zašlete zařízení vašemu specializovanému obchodníkovi.

Pokyny k likvidaci obalů
Obaly a balicí pomůcky jsou recyklovatelné a mají být zásadně vraceny k recyklaci.
Obalové materiály, jako např. igelitové sáčky, nepatří do rukou dětí.

Upozornění k bezpečnosti a instalaci
Všechna zařízení, která prodáváme, odpovídají bezpečnostním předpisům platným v okamžiku 
nákupu a při používání k určenému účelu jsou zásadně bezpečná! Dodržujte prosím následující 
pokyny, abyste se vyvarovali možných nebezpečí, poškození nebo chybných funkcí.

Místo instalace
Postavte zařízení na pevný, bezpečný a vodorovný podklad. Postarejte se o dobré větrání. Nestavte 
zařízení na postele, pohovky, měkké koberce nebo podobné povrchy, protože tím se zakryjí větrací 
štěrbiny ve spodní části a přeruší se potřebná cirkulace vzduchu. Ujistěte se, že nejsou zakryty větrací 
štěrbiny na krytu zařízení, např. položenými novinami, ubrusem nebo záclonou. To by mohlo vést k 
požáru zařízení. 

Teplem, které zařízení vydává, nebo gumovými nožkami může dojít k vyvolání změny barvy povrchu 
nábytku. Zařízení případně postavte na vhodnou podložku.

Teplo, vznikající při provozu zařízení, musí být odváděno dostatečnou cirkulací vzduchu. Proto se 
zařízení nesmí zakrývat nebo umísťovat do uzavřené skříně. 

Na to je třeba dávat pozor také tehdy, když je zařízení (volitelně) vybaveno infračervenou myší a např. 
umístěno za televizorem.

Zajistěte volný prostor alespoň 10 cm okolo zařízení. Topení nebo jiné zdroje tepla v blízkosti zařízení 
mohou vést k chybným funkcím nebo poškození zařízení. Na zařízení se nesmějí stavět žádné 
předměty s otevřeným ohněm, jako např. hořící svíčky.

Stanoviště se nesmí nacházet v prostorách s vysokou vzdušnou vlhkostí, např. v kuchyni nebo sauně, 
protože kapičky kondenzované vody mohou vést k poškození zařízení. 
Zařízení je určeno pro použití v suchém prostředí a v mírném klimatu a nesmí být vystaveno kapající 
nebo stříkající vodě. 

Přemístí-li se zařízení z chladného na teplé místo, může v zařízení kondenzovat vlhkost. Zařízení 
proto ponechte několik hodin vypnuté.

Zařízení je označeno značkou CE a splňuje tedy podstatné požadavky evropských 
směrnic 2004/108 ES pro elektromagnetickou kompatibilitu a 2006/95 ES pro 
elektrická zařízení nízkého napětí.

Zařízení je označeno značkou CE a splňuje tedy podstatné požadavky evropských 
směrnic 2004/108 ES pro elektromagnetickou kompatibilitu a 2006/95 ES pro 
elektrická zařízení nízkého napětí.
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Připojení k elektrické síti

POZOR:
U zařízení s dodaným dílem se síťovou zástrčkou používejte výhradně tento dodaný, originální díl se 
síťovou zástrčkou! Díl se síťovou zástrčkou/síťová zástrčka se smí připojovat pouze k síťovému napětí 
230 V~/50 Hz. Díl se síťovou zástrčkou/síťová zástrčka musí být stále dostupný/á, aby bylo možno 
odpojit zařízení od sítě. Díl se síťovou zástrčkou/síťovou zástrčku zapojujte pouze do uzemněné 
síťové zásuvky! 

Díl se síťovou zástrčkou/síťová zástrčka zařízení se smí připojit teprve tehdy, když byla instalace 
dokončena v souladu s předpisy. Když je díl se síťovou zástrčkou/síťová zástrčka zařízení vadný/á, 
resp. když zařízení vykazuje jiné škody, nesmí se uvádět do provozu. 
Vyvarujte se kontaktu zařízení s vodou nebo vlhkostí. Neuvádějte zařízení do provozu v blízkosti vany, 
bazénu nebo stříkající vody. 
Na zařízení nestavte žádné nádoby s tekutinami, např. vázy. Mohou se převrátit a vyteklá tekutina 
může způsobit závažné poškození, resp. nebezpečí elektrické rány. 
Bezpodmínečně ihned vytáhněte díl se síťovou zástrčkou/síťovou zástrčku ze zásuvky, pokud se 
neúmyslně dostanou tekutiny nebo cizí tělesa do zařízení. Před opětovným použitím nechte zařízení 
zkontrolovat odborníkem. 
V žádném případě neotevírejte díl se síťovou zástrčkou nebo zařízení – to smí provádět pouze 
odborník. 
Nenechte děti bez dozoru zacházet se zařízením. Do vnitřního prostoru zařízení nesmějí spadnout 
cizí tělesa, např. jehly, mince apod. 
Obalové materiály, jako např. igelitové sáčky, nepatří do rukou dětem.
Připojovacích kontaktů na zadní straně zařízení se nedotýkejte kovovými předměty nebo prsty. Mohlo 
by dojít ke zkratu. 

Zařízení se nesmí instalovat v blízkosti jiných zařízení, která vytvářejí silné magnetické pole (např. 
motory, reproduktory, transformátory). Používejte vhodnou, snadno přístupnou síťovou přípojku a 
vyvarujte se používání vícenásobných zásuvek! 
Před čištěním musí být zařízení odpojeno od přívodu proudu (vytáhněte síťovou zástrčku). K čištění 
používejte suchou měkkou textilii. Nikdy nestříkejte čisticí prostředek přímo na zařízení. Nepoužívejte 
žádné čisticí roztoky, které by mohly napadat povrch zařízení.
Díl se síťovou zástrčkou neuchopujte mokrýma rukama – nebezpečí elektrické rány! Při poruchách 
nebo vycházení kouře a zápachu z pouzdra zařízení ihned vytáhněte díl se síťovou zástrčkou/síťovou 
zástrčku ze zásuvky! 
Pokud by se do vnitřního prostoru zařízení dostala voda nebo cizí těleso, nebo pokud by se poškodil 
díl se síťovou zástrčkou nebo zařízení, zařízení se nesmí uvádět do provozu. Zařízení musí být 
před uvedením do provozu zkontrolováno, resp. opraveno odborníkem (technickým zákaznickým 
servisem). 
Před připojením antény musí být vytažena síťová zástrčka přijímače ze zásuvky. Jinak vzniká 
nebezpečí, že se anténa poškodí.
Před připojením televizoru k přijímači musí být vytažena síťová zástrčka televizoru ze zásuvky. Jinak 
vzniká nebezpečí, že se televizor poškodí.
Anténní kabel musí být propojen se systémovým uzemněním satelitní antény. Uzemnění zařízení 
musí být provedeno v souladu s národními bezpečnostními předpisy.
Vytáhněte před bouřkou anténní a síťovou zástrčku. 

Když se zařízení delší dobu nepoužívá, např. při delším pobytu jinde, vytáhněte díl se síťovou 
zástrčkou ze zásuvky. Vyjměte také baterie z dálkového ovládání, protože mohou vytéct a poškodit 
dálkové ovládání. Normální baterie se nesmějí nabíjet, zahřívat nebo vhazovat do otevřeného ohně 
(nebezpečí výbuchu!).
Staré baterie prosím nevhazujte do domovního odpadu. Baterie jsou zvláštní odpad a podle toho 
musejí být likvidovány.
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Ovládací prvky, indikátory a přípojky
Čelní strana zařízení
1 zobrazení na displeji nebo LED indikátor 1a: 

Zobrazení na displeji LED  
- červená Přijímač v pohotovostním režimu
Zobrazení programu zelená Přijímač je zapnutý
rEC. Časovač je aktivovaný
FAIL Zkrat nebo přetížení na anténním vstupu

Zadní strana zařízení
 2 přípojka pro díl se síťovou zástrčkou +12 V
 3 VHF/UHF vstup – anténní zdířka pro domovní nebo pokojovou anténu.
 4  RF výstup - HF výstup k připojení pro HF kabel k anténní zdířce televizoru nebo videorekordéru.
 5  zdířka VCR Scart k připojení videorekordéru.  
 6 zdířka TV Scart k připojení přijímače k televizoru.
 
Boční strana zařízení

8 zdířka RJ 11: IR přípojka pro infračervenou myš a rozhraní pro aktualizaci softwaru
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Připojení přijímače
Odpovídající popisy najdete na zadní straně zařízení (viz obrázek na straně 5).

Připojení antény
Zapojte anténní kabel domovní nebo pokojové antény do zdířky DIGITÁLNÍ RF VSTUP (3) přijímače.
Tímto připojením může být anténa se zesilovačem signálu napájena stejnosměrným napětím 5 V DC 
(max. 50 mA).

POZOR:
Anténní napětí smí být zapnuto jen tehdy, když je anténa skutečně aktivní pokojovou anténou 
se zesilovačem signálu a jen pokud již není samostatně napájena napětím prostřednictvím 
vlastního napájecího zdroje (dílem se síťovou zástrčkou apod.). Jinak může dojít ke zkratu 
nebo zničení antény.

Zdířka přijímače RF VÝSTUP (4) může být propojena pomocí HF kabelu s anténní zdířkou televizoru 
(funkce Loop-through pro analogové programy).

Připojení televizoru
Propojte TV zdířku (6) přijímače prostřednictvím Scart kabelu s příslušnou Scart zdířkou televizoru.

Připojení videorekordéru
Propojte VCR zdířku (5) přijímače prostřednictvím Scart kabelu s příslušnou Scart zdířkou 
videorekordéru. 
Přepne-li se videorekordér na funkci reprodukování, bude reprodukován obrazový a zvukový signál 
videorekordéru prostřednictvím přijímače do televizoru (funkce Loop-through). Digitální přijímač se 
přitom musí nacházet v pohotovostním režimu.

Připojení dílu se síťovou zástrčkou
Přibalený díl se síťovou zástrčkou zasuňte do zdířky DC VSTUP +12 V (2) přijímače.

Připojení digitálního vícekanálového zesilovače (volitelné vybavení)
Přijímač volitelně disponuje zdířkou DIGITAL VÝSTUP (7) pro signál DOLBY DIGITAL. 
Propojte zdířku prostřednictvím příslušného kabelu s vícekanálovým zesilovačem.
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Dálkové ovládání
 tlačítko zap/vyp.

 vypnutí zvuku (MUTE).

0-9 přímé zadávání čísel paměťových míst programů.
 v menu: zadávání parametrů programů.

EPG/i vyvolání elektronického průvodce programy (EPG).

LIST zobrazení seznamu vysílačů.

VOL◀ ▶ nastavení hlasitosti.
 v menu: listování v seznamech nebo změna
 zadávaných hodnot.

CH ▲ ▼ změna programů. v menu: výběr řádku menu.

OK krátké zobrazení informací o programech.
 v menu: otevření, potvrzení nebo zpracování 
 právě označené položky.

SWAP přepíná mezi oběma naposledy zvoleným programy.
 v menu: přesouvání programů a změna seznamů.

EXIT opuštění právě aktivního menu nebo zobrazení OSD. 

MENU aktivuje hlavní menu (zpět pomocí EXIT).

TV přepínání mezi režimem TV a RADIO.

RADIO přepínání mezi režimem TV a RADIO.

Červené pohyb kurzoru v menu videa a v menu zvuku 
tlačítko  směrem dolů.

Modré zapnutí teletextu.
tlačítko   

Žluté otevírá informační menu.
tlačítko 

F1 otevírá menu zvuku.

F2 otevírá menu pro sleep timer.

Zelené tato tlačítka jsou nyní bez funkce.
tlačítko

 

Vložení baterií
Otevřete přihrádku pro baterie na spodní 
straně dálkového ovládání a vložte obě 
1,5V baterie (typu AAA). Dejte přitom pozor 
na správné pólování

UPOZORNĚNÍ:
Pokud už nejsou jednotlivé povely dálkového 
ovládání správně prováděny, nebo pokud 
nejsou prováděny vůbec, baterie by se měly 
vyměnit. Baterie se nesmějí vystavovat 
nadměrnému působení tepla. Suché baterie 
se nesmějí nabíjet.

Vložení baterií
Otevřete přihrádku pro baterie na spodní 
straně dálkového ovládání a vložte obě 
1,5V baterie (typu AAA). Dejte přitom pozor 
na správné pólování

UPOZORNĚNÍ:
Pokud už nejsou jednotlivé povely dálkového 
ovládání správně prováděny, nebo pokud 
nejsou prováděny vůbec, baterie by se měly 
vyměnit. Baterie se nesmějí vystavovat 
nadměrnému působení tepla. Suché baterie 
se nesmějí nabíjet.
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První instalace
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 můžete jednoduchým způsobem 
provést nejdůležitější nastavení digitálního přijímače.

Jazyk menu
V prvním instalačním kroku zvolte pomocí tlačítka CH s nebo  
CH t požadovaný jazyk (Deutsch, English, Italiano, Polski, 
Français, Čeština, Türkçe, Magyar, Español) všech menu a 
potvrďte prostřednictvím OK.

Země
V dalším kroku stanovte, ve které zemi se digitální přijímač 
provozuje. Výběr země proveďte tlačítkem CH s nebo CH t a 
potvrďte pomocí OK. Pomocí tlačítka EXIT se dostanete opět k 
prvnímu instalačnímu kroku a tímto můžete kdykoli opravit chybná 
zadání.

Anténní napětí
V posledním kroku instalačního asistenta zvolte pomocí tlačítka CH 
s nebo CH t, zda má být anténní napětí zapnuto nebo vypnuto a 
ukončete instalaci pomocí OK. 
Opravu lze provést rovněž tlačítkem EXIT.
POZOR:
Anténní napětí smí být zapnuto jen tehdy, když je anténa skutečně 
aktivní pokojovou anténou se zesilovačem signál  u a jen pokud již 
není samostatně napájena napětím prostřednictvím síťového zdroje se zástrčkou (nebo podobně). 
Jinak může dojít ke zkratu nebo zničení antény.

Objeví se menu pro automatické vyhledávání vysílačů a spustí se vyhledávání. Během vyhledávání se 
v okně zobrazí Stav: Skenování. Zobrazí se seznam nově najitých televizních a rádiových programů. 
Je-li vyhledávání ukončeno, objeví se zobrazení Stav: Ukončeno. Opusťte potom menu vyhledávání 
prostřednictvím tlačítka EXIT .
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Obsluha přijímače
Zapnutí a vypnutí
- Přijímač můžete zapnout tlačítky – OK, tlačítky pro přepínání programů nebo některým z číselných 

tlačítek. Zobrazí se naposledy aktivní programová položka (např. 0015).
- Digitální přijímač se uvádí tlačítkem   do pohotovostního režimu (Stand-by). Zobrazení na displeji:  

- nebo červená LED.

UPOZORNĚN:
Pouze vytažením síťové zástrčky je digitální přijímač zcela odpojen od elektrické sítě.

Výběr provozního režimu
Můžete volit mezi provozním režimem TV (televizní programy) a RADIO (rádiové programy). 
- Požadovaný provozní režim zvolíte pomocí RADIO nebo TV.

Nastavení hlasitosti
V režimu menu nelze měnit hlasitost. 
- Nastavte požadovanou hlasitost pomocí VOL ◀ ▶  

Na obrazovce televizoru se zobrazí stupnice hlasitosti.

UPOZORNĚNÍ:
Změny hlasitosti řídí zvukové signály na zdířkách TV, VCR a AUDIO L R digitálního přijímače.

Vypnutí zvuku (Mute)

• Stiskněte tlačítko  zvuk se vypne. V pravém dolním rohu obrazovky se zobrazí symbol.
• Stiskněte znovu tlačítko  zvuk se opět zapne.
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Výběr programů

1. Normální přepínání:
 K postupnému přepínání programů vpřed a vzad stiskněte CH s nebo CH t, kolikrát je třeba. Pro 
 rychlé „prolistování“ programových položek přidržte po potřebnou dobu stisknuté tlačítko  
 CH s nebo CH t.

2. Přepínání přímým zadáním:
 Zadejte jedno- nebo vícemístné číslo programové položky pomocí čísel 1-0 na dálkovém ovládání 
 a přímo ji vyvolejte tlačítkem OK. Neobsazené programové položky se ignorují.

3. Výběr programů ze seznamů vysílačů:
 Stisknutím tlačítka LIST se zobrazí naposledy aktivovaný seznam vysílačů. „Prolistujte“ seznam 
 vysílačů tlačítky VOL ◀ ▶. Pomocí CH s nebo CH t zvolte požadovaný program a vyvolejte jej  
 stisknutím OK.

 Dvojitým stisknutím tlačítka LIST se zobrazí následující menu:

 
Seznam oblíbených:   osobní seznam vašich oblíbených programů.
 Seznam rádií:      seznam uložených rádiových programů.
 Seznam TV:      seznam uložených televizních programů.
 Abeceda:       seznam uložených televizních, resp. rádiových programů v  abecedním 
          pořadí

Pomocí CH s nebo CH t zvolte požadovaný seznam a aktivujte jej stisknutím OK.
Poté pomocí CH s nebo CH t zvolte požadovaný 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 CH s t a VOL◀ ▶ zvolte počáteční 
písmeno hledaného programu a potvrďte tlačítkem OK. Nyní se zobrazí strana se seznamem 
vysílačů, ve kterém jsou uloženy programy s příslušným počátečním písmenem. Pomocí SWAP 
nyní opět přepněte na seznam vysílačů a zvolte hledaný program pomocí CH s t a OK.

4. Přepnutí z aktuálního na naposledy aktivní program:
Digitální přijímač si pamatuje naposledy aktivní program.
- Pomocí SWAP lze přepnout z aktuálního na naposledy aktivní program.
- Pomocí SWAP lze přepnout zpět na aktuální program.

Při každém přepnutí programů se zobrazí název a doba vysílání probíhajícího a následujícího vysílání. 
U zobrazení průběhu pod číslem programu můžete zjistit časový postup aktuálního vysílání.
Tyto informace můžete vyvolat stisknutím tlačítka OK.
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Nastavení
V menu Nastavení se stanovuje základní funkčnost přijímače.

UPOZORNĚNÍ:
Jednotlivé body menu jsou vysvětleny ve zobrazení na spodním okraji obrazovky. 

Pomocí tlačítek VOL◀ ▶ mohou být měněna nastavení. Při opouštění menu (tlačítko EXIT) budete 
dotázáni, zda se mají provedené změny uložit (Ano), nebo zda se mají zachovat předchozí nastavení 
(Ne). Příslušný výběr proveďte tlačítky VOL◀ ▶ a potvrďte tlačítkem OK.

Zapněte digitální přijímač pomocí . 
Stiskněte tlačítko MENU. 
Zobrazí se hlavní menu:
Označen je první řádek menu
Nastavení.

Stiskněte tlačítko OK. 
Zobrazí se následující menu:

Pomocí tlačítek CH st proveďte výběr a potvrďte pomocí OK.
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Nastavení – Nastavení zařízení

1) Scart výstup TV
Pro přizpůsobení vašemu televizoru lze pomocí 
tlačítek VOL ◀ ▶ zvolit výstupní signál (FBAS, 
RGB (volitelně), YUV nebo Y/C) pro Scart 
zdířku.
 

2) Časový posun
Po prvním zapnutí byste měli nastavit odchylku místního času od přijatého GMT času. Nastavení 
se provádí tlačítky VOL ◀ ▶. Pro střední Evropu platí zimní čas: + 1 hodina a letní čas: + 2 hodiny. 
Toto nastavení musíte aktualizovat po každé změně letního/zimního času.

3) Výběr jazyka menu
Tlačítky VOL ◀ ▶ vyberte požadovaný jazyk menu.

4) Formát obrazu
K přizpůsobení dle vašeho televizoru lze pomocí tlačítek VOL ◀ ▶ zvolit formát signálu  
(4:3 nebo 16:9).

5) Přizpůsobení obrazu
Pomocí tlačítek VOL ◀ ▶ se volí režim výstupního signálu Scart, v závislosti na formátu signálu: 
Pan & Scan, Letterbox, Pillarbox nebo střed.

Stiskněte EXIT pro opuštění menu. Zvolte pomocí tlačítek VOL ◀ ▶, zda chcete provedené změny 
uložit (Ano), nebo zda chcete ponechat předchozí nastavení (Ne). Potvrďte svůj výběr tlačítkem OK.

Nastavení – Zobrazení OSD
Posuňte kurzor v menu Instalace tlačítky CH s t na řádek Zobrazení OSD a stiskněte tlačítko OK. 
Zobrazí se následující menu:

1) Průhlednost OSD: 
Tlačítky VOL ◀ ▶ lze nastavit průhlednost 
zobrazení OSD.

2) Doba trvání zobrazení:
Tlačítky VOL ◀ ▶ lze upravit dobu trvání zobrazení informací o programu při přepnutí (1–10 
sekund).

3) Barva OSD:
Tlačítky VOL ◀ ▶ lze zvolit barvu zobrazení OSD.

Stiskněte EXIT pro opuštění menu. Zvolte pomocí tlačítek VOL ◀ ▶ , zda chcete provedené změny 

uložit (Ano), nebo zda chcete ponechat předchozí nastavení (Ne). Potvrďte svůj výběr tlačítkem OK.
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Nastavení – Zvuk

1) Počáteční hlasitost
Tlačítky VOL ◀ ▶ lze nastavit 
počáteční hlasitost přijímače.

2) Nastavení zvuku
Tlačítky VOL ◀ ▶ lze vybírat mezi 
režimy Stereo, Mono vlevo, resp. 
Mono vpravo.

3) Zvukový kanál TV
Tlačítky VOL ◀ ▶ můžete pro 
aktuální programovou položku 
zvolit zvukový kanál pro SCART 
výstup, pokud se program vysílá s 
více možnostmi volby.

4) Digitální zvukový kanál
Tlačítky VOL ◀ ▶ můžete pro 
aktuální programovou položku 
zvolit zvukový kanál na digitálním 

výstupu přijímače.

Stiskněte EXIT pro opuštění menu. Zvolte pomocí tlačítek VOL ◀ ▶, zda chcete provedené změny 
uložit (Ano), nebo zda chcete ponechat předchozí nastavení (Ne). Potvrďte svůj výběr tlačítkem OK.

Nastavení – Titulky

1) Titulky
Tlačítky VOL ◀ ▶ můžete zapnout, resp. vypnout zobrazení titulků.  

2) Jazyk titulků
Tlačítky VOL ◀ ▶ můžete zvolit jazyk, ve kterém se mají zobrazovat titulky. Nejsou-li DVB titulky 
vysílány, zobrazí se znak „-“.

Stiskněte EXIT pro opuštění menu. Zvolte pomocí tlačítek VOL ◀ ▶, zda chcete provedené změny 
uložit (Ano), nebo zda chcete ponechat předchozí nastavení (Ne). Potvrďte svůj výběr tlačítkem 
OK.
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Nastavení – Dětská pojistka
Vaše zařízení je vybaveno dětskou pojistkou. Díky ní může být přijímač zajištěn proti používání 
nepovolanou osobou. Při aktivované dětské pojistce může být přijímač zapnut pouze zadáním 
čtyřmístného PIN kódu. 

Posuňte kurzor v hlavním menu tlačítky CH 
▲ ▼ na řádek Dětská pojistka a stiskněte 
tlačítko OK. Zobrazí se následující menu:

Dětská pojistka – Blokování zařízení

K aktivaci, resp. deaktivaci blokování zařízení 
posuňte kurzor na řádek Blokování zařízení a 
stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se následující 
menu: 

Zapněte nebo vypněte tlačítky VOL ◀ ▶ blokování zařízení. Při zapnutém blokování zařízení se musí 
při zapínání přijímače zadat PIN kód.

Stiskněte EXIT pro opuštění menu. Zvolte pomocí tlačítek VOL ◀ ▶, zda chcete provedené změny 
uložit (Ano), nebo zda chcete ponechat předchozí nastavení (Ne). Potvrďte svůj výběr tlačítkem OK.

Dětská pojistka – Změnit PIN

Ke změnění kódu PIN posuňte kurzor na 
řádek Změnit PIN a stiskněte tlačítko OK. 
Zobrazí se následující menu:

Kód PIN je továrně nastaven na 0000. Přijímač lze vždy zapnout kódem 9976, bez ohledu na nastavený 
kód PIN.

Posuňte kurzor tlačítky CH ▲ ▼ na řádek Nový PIN a stiskněte tlačítko OK. Tlačítky 0-9 zadejte 
4místný kód PIN. Poté stiskněte OK. Posuňte kurzor tlačítkem CH ▼ 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 VOL ◀ ▶, zda chcete provedené změny 
uložit (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 specializovaného 
obchodníka
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Instalace
V hlavním menu zvolte řádek Instalace 
tlačítky CH st a potvrďte pomocí OK.  
Zobrazí se následující menu

Pomocí tlačítek CH st proveďte výběr a potvrďte pomocí OK.

Zvolte řádek Příjem tlačítky CH st 
a potvrďte pomocí OK.

Zde může být zapnuto, resp. vypnuto anténní 
napětí tlačítky VOL ◀ ▶.

POZOR:
Anténní napětí smí být zapnuto jen tehdy, 
když je anténa skutečně aktivní pokojovou 
anténou s vlastním zesilovačem signálu a jen 
pokud již není samostatně napájena napětím 
prostřednictvím síťového zdroje se zástrčkou 
(nebo podobně).
Jinak může dojít ke zkratu nebo zničení vaší 
antény.

Stiskněte EXIT pro opuštění menu. Zvolte pomocí tlačítek VOL ◀ ▶, zda chcete provedené změny 
uložit (Ano), nebo zda chcete ponechat předchozí nastavení (Ne). Potvrďte svůj výběr tlačítkem OK.

Instalace – Vyhledávání vysílačů

Můžete zvolit mezi automatickým a manuálním vyhledáváním vysílačů
.
Při automatickém vyhledávání vysílačů se prohledají nabízené soubory digitálních televizních 
programů podle programů s dostatečným příjmem signálu. 

Automatické vyhledávání vysílačů
Posuňte kurzor v menu Instalace tlačítky CH s t na řádek Vyhledávání vysílačů a stiskněte tlačítko 
OK. Zobrazí se následující menu:
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Takto provedete automatické vyhledávání vysílačů:

1. Zvolte řádek Režim vyhledávání tlačítky CH s t a prostřednictvím tlačítka VOL ◀ nebo VOL ▶ 

zvolte Automatický. 

2. V řádku Zakódováno zvolte tlačítkem VOL ◀ nebo VOL ▶, zda mají být při vyhledávání vysílačů 
nalezeny také zakódované vysílače.

 Ne = zakódované vysílače budou ignorovány.
 Ano = vyhledány budou také zakódované vysílače.

3. Posuňte kurzor tlačítky  CH s t na řádek Spustit vyhledávání vysílačů a spusťte vyhledávání 
stisknutím tlačítka OK.

Nyní se zobrazí dvě okna, ve kterých jsou uvedeny nově nalezené televizní a rádiové programy.
V okně Stav se zobrazuje, jak daleko vyhledávání pokročilo
 - Zobrazení: Skenování  => vyhledávání je aktivní
 - Zobrazení: Ukončeno  => vyhledávání je ukončeno.

Při opouštění menu (tlačítko EXIT) budete dotázáni, zda se mají nové programy uložit    nebo zda se 
mají opět smazat (Ne). Příslušný výběr proveďte tlačítky VOL ◀ ▶ a potvrďte tlačítkem OK
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Manuální vyhledávání vysílačů
Při manuálním vyhledávání vysílačů se přímo zadává kanál, který má být prohledán.

Posuňte kurzor v menu Instalace tlačítky CH s t na řádek Vyhledávání vysílačů a stiskněte tlačítko 
OK. Zobrazí se následující menu:

Takto provedete manuální vyhledávání vysílačů:

1. Zvolte řádek Režim vyhledávání tlačítky CH s t a prostřednictvím tlačítka VOL ◀ nebo VOL ▶ 

zvolte Manuální. 

2. V řádku Zakódováno zvolte tlačítkem VOL ◀ nebo VOL ▶, zda mají být při vyhledávání vysílačů 
nalezeny také zakódované vysílače.

 Ne = zakódované vysílače budou ignorovány.
 Ano = vyhledány budou také zakódované vysílače.

3. V řádku Kanál zvolte tlačítky VOL ◀ ▶ kanál, který má být prohledán.

4. Posuňte kurzor tlačítky CH s t na řádek Spustit vyhledávání vysílačů a spusťte vyhledávání 
stisknutím tlačítka OK.

Nyní se zobrazí dvě okna, ve kterých jsou uvedeny nově nalezené televizní a rádiové programy.
V okně Stav se zobrazuje, jak daleko vyhledávání pokročilo.
- Zobrazení: Skenování  => vyhledávání je aktivní
- Zobrazení: Ukončeno  => vyhledávání je ukončeno.

Při opouštění menu (tlačítko EXIT) budete dotázáni, zda se mají nové programy uložit (Ano) nebo zda 
se mají opět smazat (Ne). Příslušný výběr proveďte tlačítky VOL ◀ ▶ a potvrďte tlačítkem OK
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Instalace – Tovární stav
Tato funkce umožňuje opětovné nastavení továrních parametrů přijímače.

POZOR:
Přitom se smaže také seznam vysílačů a opět se aktivuje vyhledávání vysílačů. Posuňte kurzor v 
menu Instalace tlačítky CH s t na řádek Tovární stav a stiskněte tlačítko OK.
Nyní budete vyzváni k uložení nového nastavení (Ano), nebo k uchování starého nastavení (Ne). 
Příslušný výběr proveďte tlačítky VOL ◀ ▶ a potvrďte tlačítkem OK.
Dále následuje průvodce menu, jako při první instalaci, třemi počátečními menu.

Seznam vysílačů
Pořadí předem naprogramovaných vysílačů můžete uspořádat podle přání, resp. můžete také smazat 
nepotřebné programy. Tyto funkce mohou být použity pro televizní i rádiové programy.

Posuňte kurzor v hlavním menu tlačítky CH s t na řádek Seznam vysílačů a stiskněte tlačítko OK. 
Zobrazí se následující menu:

Seznam vysílačů – Manuální řazení
Posuňte kurzor v menu Seznam vysílačů tlačítky CH s t na řádek Manuální řazení a stiskněte 
tlačítko OK. 

a) Smazat programy
Program, který má být smazán, vyberte tlačítky CH s t a označte pomocí OK , nyní mohou 
být vybrány ještě další programy prostřednictvím CH s t a označeny pomocí OK. Ke smazání 
označených programů stiskněte červené tlačítko. 

b) Řazení programů
Program, který má být přesunut, vyberte tlačítky CH s t a označte pomocí OK, nyní mohou být 
vybrány ještě další programy prostřednictvím CH s t a označeny pomocí OK. Pomocí CH s t 
zvolte programovou položku, před kterou se mají označené programy vložit. K přesunutí programů 
stiskněte žluté tlačítko. 

Seznam vysílačů – Upravit oblíbené
Vaše oblíbené programy si můžete uložit do seznamu oblíbených. Posuňte kurzor v menu Seznam 
vysílačů tlačítky CH s t na řádek Upravit oblíbené a stiskněte tlačítko OK. 

Nyní se zobrazí dvě tabulky:
• Celkový seznam, ve kterém jsou uvedeny všechny uložené programy.
• Seznam oblíbených, do kterého se mohou zkopírovat vybrané programy.

Vyberte z celkového seznamu programy a zkopírujte je do seznamu oblíbených: 
Program vyberte tlačítky CH s t a označte pomocí OK. Nyní se mohou tlačítky CH s t vybrat další 
programy a označit pomocí OK. Pomocí SWAP přejdete do seznamu oblíbených.  Pomocí CH s t 
zvolte programovou položku, před kterou se mají označené programy vložit.
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Stiskněte OK pro vložení programů do seznamu oblíbených. Pomocí SWAP můžete opět přejít do 
celkového seznamu. 

Stiskněte EXIT pro opuštění menu. Zvolte pomocí tlačítek VOL ◀ ▶, zda chcete provedené změny 
uložit (Ano), nebo zda chcete ponechat předchozí nastavení (Ne). Potvrďte svůj výběr tlačítkem OK.

Pro rádiové programy lze v rádiovém režimu vytvořit vlastní seznam oblíbených.

Časovač

Digitální přijímač můžete nechat vypnout v předem nastavený čas nebo můžete naprogramovat 
nahrávání pro připojený videorekordér.
K dispozici je celkem 10 položek časovače nahrávání.

Posuňte kurzor v hlavním menu tlačítky CH s t na řádek Časovač a stiskněte tlačítko OK. Zobrazí 
se následující menu:

Časovač – Sleep timer
Posuňte kurzor v menu Časovač tlačítky CH s t na řádek Sleep timer a stiskněte tlačítko OK. 
Zobrazí se následující menu:

Zadání času vypnutí:
1. Potvrďte řádek Vypnout v tlačítkem OK.
2. Pomocí 0-9 zadejte požadovaný čas vypnutí a potvrďte pomocí OK.
3. Zvolte tlačítky CH st řádek Aktivovat.
4. Tlačítky VOL ◀ ▶ 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).
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Časovač – Časovač nahrávání

Posuňte kurzor v menu Časovač tlačítky  CH s t na řádek Časovač nahrávání a stiskněte tlačítko 
OK. Zobrazí se následující menu:

Prostřednictvím tlačítka EXIT opusťte menu. Digitální přijímač se zapne v předem nastavenou dobu. 
Na displeji se poté zobrazí „rEC.“. Je-li aktivován časovač, nelze již přijímač ovládat. Můžete ale 
vyvolat menu Časovač nahrávání a časovač deaktivovat.

UPOZORNĚNÍ:
Místní čas přijímače musí být správně nastaven a stejně tak musí být odpovídajícím způsobem 
naprogramován i váš videorekordér.

Naprogramování časovače 
nahrávání:

1. Vyberte řádek Položka časovače (1...10) 
tlačítky CH st.

2. Tlačítky VOL ◀ ▶ vyberte položku 
časovače.

3. Vyberte řádek Čas spuštění, Čas zastavení 
nebo Datum nahrávání tlačítky CH st a 
potvrďte pomocí OK.

4. Zadejte prostřednictvím 0-9 požadovaný 
čas, resp. datum.

5. Potvrďte zadání stisknutím OK.
6. Zvolte řádek Program tlačítky CH st a 

potvrďte pomocí OK.

7. Vyberte program tlačítky CH st a VOL ◀ 

▶ ze seznamu programů a potvrďte pomocí 
OK.

8. Zvolte řádek Opakování tlačítky CH st 
a pomocí VOL ◀ ▶ vyberte požadovanou 
funkci.

9. Zvolte řádek Nahrávání tlačítky CH st a 
pomocí VOL ◀ ▶ vyberte požadovanou 
funkci.

10. Zvolte tlačítky CH st řádek Aktivovat.
11. Tlačítky VOL ◀ ▶ aktivujte (zap) nebo 

deaktivujte (vyp) časovač nahrávání.
12. Ukončete nastavení stisknutím tlačítka EXIT 

a poté OK. 
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Informace

Posuňte kurzor v Hlavním menu tlačítky CH s t ana řádek Informace a stiskněte tlačítko OK. Nyní 
se zobrazí vlastnosti příjmu aktivního programu.
Menu můžete aktivovat také v normálním televizním nebo rádiovém režimu 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.

Úroveň: 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 aktivovaném 
kanálu. Pamatujte na to, když kontrolujete nasměrování antény na základě zobrazení síly signálu.

Tlačítky VOL ◀ ▶ nebo žlutým tlačítkem se postupně zobrazují další dvě okna s informacemi o 
programech a také o softwaru a hardwaru. Pomocí tlačítek CH st a SWAP klze program změnit.

Menu se opustí tlačítkem EXIT.

Teletext
Zapněte program, ze kterého chcete přijímat teletext. Stiskněte poté modré tlačítko, aby se teletext 
zapnul. 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 
požadovanou stranu. Protože se strany teletextu vysílají za sebou, může několik sekund trvat, než 
bude strana nalezena.

Tlačítky CH st můžete listovat dopředu nebo dozadu.

Opakovaným stisknutím modrého Ttlačítka přejdete do kombinovaného režimu. Pozadí teletextu se 
zobrazí jako průhledné, takže můžete současně sledovat běžící program a prohlížet teletext. Modrým 
tlačítkem přejdete opět do normálního režimu.

Pro opuštění teletextu stiskněte EXIT.
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EPG – Elektronický průvodce programy

DVB konformní vysílače nabízejí k programu informace, jako název, vysílací čas a popis vysílání. 

Stisknutím tlačítka i/EPG se vyvolá menu Přehled vysílání. Zde uvidíte všechna vysílání s vysílacími 
časy, která přenáší nastavený vysílač. Aktuální vysílání je barevně zvýrazněno.
Tlačítky CH s t a VOL ◀ ▶ vyberte vysílání, o kterém se chcete informovat. Stisknutím tlačítka OK 
se zobrazí podrobné informace o tomto vysílání. Tlačítky CH s t můžete listovat dále, pokud jedno 
okno menu nestačí pro celý obsah textu.
Zobrazení opustíte prostřednictvím tlačítka EXIT.

Audio jazyk doprovodného zvuku
Je-li program vysílán ve více jazycích, pak se tato informace zobrazí při 
přepínání programů na obrazovce.
Červeným a zeleným tlačítkem dálkového ovládání můžete zvolit 
požadovaný jazyk a aktivovat jej tlačítkem OK. Pomocí OK můžete 
zobrazení kdykoli vyvolat a jazyk změnit.

Využití sériového rozhraní
Sériové rozhraní nabízí možnost připojení k počítači. K tomu potřebujete počítač a sériový kabel s 
přiřazením kolíků 1:1. Tzn. že jsou všechny kolíky přímo propojeny. Na straně u počítače má kabel 
zdířku SUB-D s 9 nebo 25 póly, podle toho, jaké sériové připojení má počítač. Na straně u přijímače 
je třeba konektor SUB-D s 9 póly.

Prostřednictvím tohoto propojení můžete nyní např. provádět aktualizace softwaru nebo seznamů 
vysílačů, resp. stahovat data. Postup najdete v popisu, který si můžete opatřit v souvislosti s rovněž 
potřebným programem z internetových stránek výrobce nebo dodavatele.
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Vyhledávání chyb
U všech elektrických zařízení se mohou vyskytnout poruchy. Přitom se vždy nemusí jednat o vadu 
zařízení. Většinou příčina poruchy souvisí s přívody, konektory nebo chybami připojení. Dříve než 
zařízení zanesete do servisu, zkontrolujte prosím následující body:

Problém Možné příčiny Náprava, tipy

Zařízení nelze
zapnout

Díl se síťovou zástrčkou není 
zasunutý

Zkontrolujte zasunutí dílu se 
síťovou zástrčkou,
vyzkoušejte zásuvky s jiným 
elektrickým zařízením

Baterie dálkového ovládání
jsou vybité

Vyměňte baterie

Žádný, resp. špatný 
obraz

Na televizoru je zvolen
nesprávný vstupní kanál

Zkontrolujte připojení a nastavení 
televizoru

Připojovací kabel je možná vadný 
nebo není správně zasunutý

Vyměňte, resp. správně zasuňte 
připojovací kabel

Žádný zvuk Je nastavena příliš malá hlasitost Zvyšte hlasitost

Kabel je vadný nebo není správně 
připojený

Zkontrolujte kabel a připojení

Dálkové ovládání
nefunguje

Příliš velká vzdálenost Jděte blíže k zařízení, namiřte 
přímo na přijímač

Baterie nejsou správně vložené Vložte baterie správně

Přijímač dálkového ovládání
je zakrytý

Odstraňte překážky mezi 
dálkovým ovládáním a
přijímačem

Časovač je aktivovaný Deaktivujte časovač

Vadný
rádiový příjem

Slabý anténní signál Zkontrolujte, popř. znovu 
nasměrujte anténu

Vadný signál
zobrazení

Kabel je vadný nebo není
správně připojený

Zkontrolujte kabel a připojení

Čas se zobrazuje
nesprávně

Odchylka místního času
není správně nastavená

Nastavte správně odchylku 
místního času

Časovač se aktivuje
v nesprávnou dobu

Odchylka místního času
není správně nastavená

Nastavte správně odchylku 
místního času

Přispějte k ochraně životního prostředí
Baterie/akumulátory nepatří do domovního odpadu. Jako spotřebitel jste ze zákona povinen vrátit 
použité baterie. Staré baterie můžete 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:

Upozornění k ochraně životního prostředí
Až toto zařízení jednou doslouží, 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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Technické údaje
Všeobecně • 4000 paměťových míst pro programy

• teletext a generování teletextu pro reprodukci na TV

OSD menu • rychlé přepínání vysílačů pro Zapping

• žádné prodlevy u struktury menu

• velké písmo pro lepší čitelnost

• přehledná on-line nápověda ke všem menu

• průhlednost OSD a nastavitelná doba zobrazení OSD

EPG • Electronic Programme Guide = elektronický průvodce programy na 
max. 64 dní

Editor seznamu 
vysílačů

• kopírování, přesunování, mazání

• operace v blocích

Vyhledávání vysílačů • plně automatické vyhledávání vysílačů

• rozpoznání nezakódovaných programů

• manuální vyhledávání transpondérů

Další • snadné uvedení do provozu prostřednictvím instalačního asistenta, 
který vás provede jednotlivými menu

• zobrazení pro sílu a kvalitu signálu

• oddělené nastavení audio výstupů pro SCART a Digital

• návrat k předchozímu vysílači jedním tlačítkem

• sériové rozhraní pro aktualizace a seznamy vysílačů, aktualizace 
dostupné prostřednictvím internetové stránky

Hardware
CPU • 32 bit RISC CPU

Video • 2 × SCART s podporou FBAS, RGB (volitelné vybavení), YUV nebo 
Y/C -

• signalizace 16:9

Audio • 32stupňová regulace hlasitosti

A/V • VCR propojení s TV  

Příjem • 174–862 MHz (pásmo III, IV, V)

• přepínání šířky pásma pro 7, resp. 8 MHz

Anténní napětí • +5 V, max. 30 mA

Obsluha • dálkové ovládání, obsluha z čelního panelu

Provozní napětí • +12 voltů

Příkon • v provozu cca 10 W

• v provozu cca 10 W

Baterie pro dálkové 
ovládání

• 2 x 1,5 V (velikost AAA)

Teplota prostředí • +5 °C až +40 °C

Rozměry • š x v x h: 230 x 35 x 140 mm

Hmotnost • ca. 580g

Technické změny a omyly vyhrazeny.
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