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Návod na použitie

Upozornenia, upozornenia a poznámky
V celej užívateľskej príručke venujte osobitnú pozornosť nasledujúcim značkám, ktoré
označujú nebezpečné situácie.
O Upozornenie
Označuje nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla spôsobiť vážne zranenie. O Pozor
Označuje situáciu, ktorá by mohla poškodiť zariadenie alebo iné zariadenia. O Poznámka
Označuje dodatočné informácie, aby užívateľ informoval o možných problémoch a
informáciách akéhokoľvek významu, ktoré pomôžu pochopiť, používať a udržiavať inštaláciu.
Význam symbolov
Aby ste znížili riziko úrazu elektrickým prúdom, neodstraňujte kryt (alebo zadný kryt). Vnútri
nie sú žiadne časti oprávniteľné používateľmi. Servisujte kvalifikovanému servisnému
personálu.
Tento symbol označuje nebezpečné napätie vo vnútri prijímača, ktoré predstavuje riziko
Úrazu elektrickým prúdom alebo zraneniami.

Tento symbol označuje dôležité pokyny priložené k prijímaču.
Bezpečnostné upozornenie
Tento prijímač bol vyrobený tak, aby spĺňal medzinárodné bezpečnostné normy. Prečítajte si
pozorne nasledujúce bezpečnostné opatrenia.
Bezpečnostné pokyny a bezpečnostné opatrenia
1. HLAVNÁ DODÁVKA (90 až 240 V ~ 50/60 Hz)
• Používajte tento výrobok iba z typu napájacieho zdroja uvedeného na štítku. Ak nie ste
typom napájania dodaného do vášho domova, obráťte sa na miestnu energetickú
spoločnosť. Pred spustením akýchkoľvek činností údržby alebo inštalácie odpojte výrobok
od elektrickej siete.
2. PRIPOJENIE NA SIET
• Pred pripojením alebo odpojením kábla od antény odpojte výrobok od elektrickej siete. Ak
tak neurobíte, môže dôjsť k poškodeniu antény.
3. PRIPOJENIE K TV
• Pred pripojením alebo odpojením kábla od televízora odpojte výrobok od elektrickej siete.
Ak tak neurobí, môže dôjsť k poškodeniu televízora.1
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4. PŘETÍŽENÍ
Nepřetěžujte síťovou zásuvku, prodlužovací kabel nebo adaptér, protože může mít za následek
elektrickou výboj nebo náraz.
5.TEKUTINY
Výrobek nesmí být vystaven žádnému druhu tekutiny. Kromě toho nesmí být umístěny žádné
předměty naplněné kapalinou.
čištěním
Před čištěním odpojte výrobek od elektrické zásuvky.
Na vyprášenie výrobku používat světlo navlhčenou tkaninu (bez rozpouštědel).
větráním
Prostory na horní straně výrobku musí být ponechány odkryté, aby se umožnilo správné proudění
vzduchu do zařízení.
Výrobek neskladujte na bytový textil nebo koberec.
Neumísťujte elektronická zařízení na produkt.
8. Přídavné zařízení
Nepoužívejte žádné nepodporované přídavná zařízení, protože tyto mohou být nebezpečné nebo
mohou způsobit poškození výrobku.
9. UZEMNĚNÍ
Anténní kabel musí být zakopaný v zemi.
10. Extran OBJEKTY
Neotvírejte žádné otvory v zařízení, kde se mohou dotýkat nebezpečných bodů napětí nebo
poškodit části.
11. POLOHA
Výrobek umístěte do interiéru, abyste ho nevystavili blesku, dešti nebo slunci.
Neumísťujte jej do blízkosti radiátoru nebo tepelného registru.
Ujistěte se, že má více než 10 cm volný prostor od jakýchkoliv zařízení, které jsou náchylné na
elektromagnetické vlivy, například televizor nebo videorekordér.
Neblokujte otvory jakýmkoliv předmětem a výrobek neumísťujte na postel, pohovku, koberec
nebo jiný podobný povrch.
Pokud umístíte výrobek na stojan nebo na knihovnu, ujistěte se, že máte dostatečné větrání a
dodržely se pokyny výrobce k montáži.
Neumísťujte výrobek na nestabilní vozík, stojan, stativ, konzolu nebo stůl, kde by mohl spadnout.
Klesající výrobek může způsobit vážné zranění dítěte nebo dospělého a vážné poškození
spotřebiče.
12. BOUŘE NEBO NEFUNGUJE
Odpojte zařízení od elektrické zásuvky a odpojte anténu během bouřky, nebo pokud ji necháte
bez dozoru a delší dobu nepoužíváte. Tím zabráníte poškození zařízení v důsledku blesků a
výbojů.
13. VÝMĚNA ČÁSTÍ
Při výměně součástek třeba dbát na to, aby servisní technik používal náhradní díly specifikované
výrobcem nebo ty, které mají stejné vlastnosti jako původní část. Neoprávněné nahrazení může
způsobit další poškození jednotky.
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Před použitím produktu
Tato část obsahuje podrobné pokyny týkající se výrobku a jeho příslušenství.
1.1 Přední panel
1 TLAČÍTKO POWER
Stiskněte pro zapnutí / vypnutí hlavního napájecího zdroje.
2 tlačítko CH + / CHPřesune TV / rozhlasový kanál nahoru nebo dolů.
3 INDIKÁTOR STANDBY
LED se rozsvítí pouze tehdy, když je přijímač v pohotovostním režimu.
4 INDIKÁTOR PROVOZU
LED dioda se změní na zelenou pouze tehdy, když je přijímač v provozním režimu.
5 OKNA DISPLEJ OKNA
Zobrazí číslo aktuálního kanálu.
6 USB port na boku
Slouží k aktualizaci softwaru a přehrávání médií.1.2 Zadný panel
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1. ANT-IN
Připojí anténní kabel.
2. ANT-OUT
Připojí se k RF IN televizoru pomocí kabelu RF.
3.SCART
Připojí se k televizi pomocí kabelu SCART
4. ETHERNET
Ethernet v síti
5. HDMI
Připojí se k televizoru pomocí kabelu HDMI.
6.COAXIAL
Připojení k televizoru a výstupy Digitální audio
3
výstup
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2 Setup
Tato kapitola popisuje způsob připojení přijímače k   televizoru pomocí
příslušných zařízení pro získání optimální kvality signálu. Přijímač poskytuje různá
rozhraní pro připojení k televizoru nebo jiným zařízením. Vyberte nejvhodnější
postup
V závislosti na vybavení, které máte k dispozici.
Poznámka: Pokud narazíte na jakékoliv problémy s nastavením přijímače, obraťte
se na místního distributora přijímače.
2.1 Připojení antény
Připojte svou anténu k ANTENNA IN následujícím spôsobomPripojte svou anténu
k ANTENNA IN následujícím způsobem.
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2.1 Připojení televizoru
2.2.1 Používání kabelu HDMI
Připojení HDMI se doporučuje pro digitální TV. Pokud má televizor vstupní konektor
HDMI, speciální digitální rozhraní, které poskytuje nejvyšší kvalitu obrazu, připojte
přijímač k televizoru pomocí kabelu HDMI následujícím způsobem.
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(1) [Jazyk OSD]: Stisknutím tlačítka RIGHT / LEFT vyberte jazyk.
(2) [Country]: Stisknutím RIGHT / L zvolte zemi svého bydliště.
(3) [Channel Search] (vyhledávání kanálů): Stisknutím tlačítka
RIGHT nebo OK spustíte automatické vyhledávání kanálů.
(4) Po dokončení ladění kanálů můžete začít sledovat televizní
programy.
2 Základní obsluha
2.1 Správa nastavení
Chcete-li vstoupit do nabídky, stiskněte tlačítko MENU a zvolte
[Program] pomocí klávesy RIGHT / LEFT keythrough v menu.
Menuprovideľby přizpůsobte nastavení programu Manage
Settings. Vyberte možnost a stisknutím tlačítka OK nebo RIGHT
upravte nastavení. Stisknutím tlačítka EXIT ukončíte nabídku.

(A) Úprava programu
Chcete-li upravit předvolby programu (zámek, přeskočit, oblíbené, přesunout nebo
odstranit), musíte vstoupit do nabídky Úprava programu. Tato nabídka vyžaduje
přístup k přístupovému heslu. Výchozí heslo je "000000", zatímco hlavní heslo
odemknutí je '888888'.5
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Nastavte oblíbené kanály
Můžete vytvořit seznam oblíbených programů. Nastavení oblíbeného televizního nebo
rozhlasového programu:
1. Vyberte požadovaný kanál a stiskněte tlačítko FAV. Zobrazí se symbol ve tvaru srdce a
kanály se označí oblíbené.
2. Opakováním předchozího kroku zvolte další oblíbené kanály.
3. Změňte nabídku a stiskněte tlačítko EXIT.
Zakázat oblíbenou televizi nebo rádio:
Vyberte Oblíbené kanály a stiskněte tlačítko FAVbuttonontheremotecontroltocancel.
Zobrazit oblíbený kanál
1. Během normálního režimu prohlížení se objeví tlačítko FAV a nabídka Oblíbené.
2. Stisknutím tlačítka UP / DOW N vyhledáte oblíbené kanály
3. Stisknutím tlačítka OK vyberte svůj oblíbený kanál.
Program rozhlasového vysílání
1. Zvolte Program a stiskněte MODRÉ tlačítko. Zobrazí se varovné hlášení. Chcete-li kanál
odstranit, stiskněte tlačítko OK.
2. Opakováním předchozího kroku zvolte další kanály, které chcete odstranit.
SkipTVor RadioChannel
1. Vyberte kanál, na který chcete přeskočit, a stiskněte zelené tlačítko. Zobrazí se symbol
symbolů. Kanál je označen jako přeskočení.
2. Opakujte předchozí krok, pokud chcete přeskočit více kanálů.
3. Stáhněte si svá nastavení a vyvolejte menu, stiskněte tlačítko EXIT.
Zakázat funkci Přeskočit kanál:
Zvolte kanál skipani a stiskněte tlačítko GREEN, abyste zrušili ovladač.
Přesunout program nebo rádio
1. Vyberte výchozí kanálové tlačítko stisknutím ČERVENÉHO tlačítka. Amovesymbolwillappear.
2. Stisknutím tlačítka UP / DOWN přesuňte kanál.
3. Stiskněte OK na potvrzení.
4. Opakujte výše uvedené kroky, pokud chcete přesunout více kanálů.
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zamknout program
Můžete uzamknout vybrané programy pro omezené zobrazení.
Uzamkněte televizní nebo rozhlasový kanál
1. Vyberte preferovaný kanál a stiskněte ŽLUTÉ tlačítko. Zobrazí se symbol ve
tvaru zámku. Kanál je nyní označen jako uzamčen.
2. Opakováním předchozího kroku zvolte další kanály.
3. Pro potvrzení nastavení a opustit nabídku, stiskněte tlačítko EXIT.
4. Stisknutím tlačítka YELLOW vypněte funkci uzamčených kanálů.
5. Pokud chcete zobrazit zamčené kanály, budete muset zadat buď výchozí
heslo "000000" nebo poslední nastavené heslo. Heslo hlavního odemknutí je
'888888'.
(A) EPG (elektronická programová příručka)
EPG je on-screen TV průvodce, který zobrazuje naplánované programy sedm
dní předem pro každý naladěný kanál. Stisknutím tlačítka EPG na dálkovém
ovládání získáte přístup k příručce.
Tlačítkem UP / DOWN můžete vybrat preferovaný program. Pokud je více
informací, použijte MODRÉ tlačítko pro zobrazení stránky a ŽLUTÉ tlačítko pro
stránku dolů.
(B) Uspořádat
Seřadit kanály z následujících možností: [Podle LCN] - seřadit kanály vzestupně.
[Podle názvu služby] - Uspořádat kanály v abecedním pořadí.
[Podle ID služby] - Řazení kanálů podle stanice. [Onida] - Řazení kanálů podle
ON ID.
(C) LCN (číslo logického kanálu)
Nastavte LCNon nebo vypnout.
2.1 Nastavení obrazu
Chcete-li vstoupit do nabídky, stiskněte tlačítko MENU a stiskněte tlačítko
[RIGHT / LEFT]. Menu nabízí možnosti nastavení videa. Stiskněte tlačítko UP /
DOWN pro výběr
A stiskněte RIGHT / LEFT na nastavení tohoto nastavení. Stisknutím tlačítka
EXIT ukončíte nabídku.
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(A) Rozlišení
Toto nastavení lze změnit, pokud se rozlišení obrázku nezdá správné. Toto
nastavenievyznačuje společné nastavení pro HDMI.
[480P]: pro systém NTSCTVsystem
[576P]: pro systém PAL TV
[720P]: preNTSC nebo PALTVsystem [1080I]: pro systém NTSC nebo PAL TV
[1080p50Hz]: pro systém NTSC nebo PAL TV
(B) TV formát
Pokud se obrázek nezobrazí obecně, můžete změnit toto nastavení. Toto
nastavení by mělo přispět k televizi v naší zemi.
[NTSC]: pro systém NTSCTV.
[PAL]: pro systém PAL TV.
4.3 Vyhledávání kanálů
Chcete-li vstoupit do nabídky, stiskněte tlačítko MENU a pomocí tlačítek
VPRAVO / VLEVO vyberte [Search Channel]. Tato nabídka poskytuje možnosti
pro úpravu nastavení Vyhledávacího kanálu. Stiskněte tlačítko NAHORU /
DOLŮ pro volbu možnosti a doprava / doleva na úpravu nastavení.
Stiskněte EXIT na
Opustit nabídku.

(A) Automatické vyhledávání
Tato možnost automaticky vyhledá kanály a uloží je po dokončení skenování.
Všechny předchozí uložené kanály a nastavení budou vymazány.
1. Vyberte [Auto Search] a stisknutím tlačítka OK nebo RIGHT spusťte
vyhledávání kanálů.
2. Chcete-li zrušit vyhledávání kanálů, stiskněte EXIT. Všechny nalezené
kanály se uloží.
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Ruční vyhledávání
Tato volba umožňuje skenovat nové kanály bez vymazání již uložených
kanálů a nastavení.
1. Vyberte [Manual Search] a stiskněte OK nebo RIGHT. Zobrazí se
obrazovka vyhledávání kanálů.

1. Stiskněte tlačítko RIGHT / LEFT pro volbu frekvence kanálů.
2. Stisknutím tlačítka OK spustíte vyhledávání kanálů.
Pokud se najde kanál, uloží se a přidá se do seznamu kanálů. Pokud se během
vyhledávání nedaří najít kanály, přijímač se automaticky vypne.
(C) Země
Vyberte zemi svého bydliště.
D) Napájení antény
Pokud je připojena externí aktivní anténa, aktivujte anténní výkon.
4.4 Nastavení času
Chcete-li vstoupit do nabídky, stiskněte tlačítko MENU a zvolte [Time] pomocí RIGHT /
LEFT. Menu umožňuje nastavit nastavení času. Pomocí tlačítek UP / DOWN zvolte
požadovanou možnost a stisknutím tlačítka RIGHT / LEFT nastavte nastavení. Stisknutím
tlačítka EXIT opustíte nabídku
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A) Časový posun
Zvolte automatické nebo manuální nastavení posunu GMT.
B) Země
Pokud je položka [Time Offset] nastavena na Auto, vyberte zemi.
C) Časové pásmo
Pokud je položka [Time Offset] nastavena na možnost Manuální, vyberte
položku Odsazení časového pásma.
D) spánek
Režim spánku zapnutý / vypnutý
(E) zapnutí / vypnutí
4.5 Option
Chcete-li vstoupit do nabídky, stiskněte tlačítko MENU a pomocí tlačítek
VPRAVO / VLEVO vyberte [Option]. Themenu poskytuje možnosti nastavení
jazyka OSD, jazyka titulků a jazyka zvuku. Vyberte možnost a stisknutím tlačítka
DOPRAVA / zdola upravte nastavení. Stiskněte Ukončit naOpustite ponuku.

(A) Jazyk OSD (zobrazení na obrazovce)
Vyberte jazyk OSD.
B) Jazyk titulků
Vyberte preferovaný jazyk titulků.
C) Jazyk zvuku
Vyberte preferovaný jazyk zvuku pro sledování televizních kanálů. Pokud jazyk
není k dispozici, použije se výchozí jazyk programu.
10
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(D) Digitální zvuk
Vyberte režim digitálního výstupu zvuku.
4.4 Nastavení systému
Chcete-li vstoupit do nabídky, stiskněte tlačítko MENU a zvolte [System] pomocí
RIGHT / LEFT. Nabídka poskytuje možnosti pro úpravu nastavení systému.
Stisknutím tlačítka NAHORU / DOLŮ vyberte možnost a stisknutím tlačítka DOPRAVA /
DOPRAVA nastavte nastavení. Stisknutím tlačítka EXIT ukončíte nabídku.
ed

(A) Nastavit heslo
Nastavte nebo změňte heslo pro zamčené programy.Zadajte své staré heslo
nebo výchozí heslo "000000". Pak budete požádáni o zadání nového hesla.
Stiskněte tlačítko OK pro potvrzení nového hesla. Po potvrzení stiskněte EXIT na
Opusťte nabídku. Heslo hlavního odemknutí je '888888'.
(B) Obnovení výrobních nastavení
Obnovte nastavenou schránku na výchozí nastavení. V hlavním menu zvolte
[Restore Factory Default] pomocí RIGHT / LEFT a stiskněte OK nebo RIGHT pro
výběr. Zadejte heslo jako výchozí slovo '000000' a stiskněte OKtoconfirm.
Tato volba odstraní všechny výchozí kanály a nastavení. Heslo odemknutí
Master je
, 888888 '.
(C) Informace
Zobrazení informací o modelech, hardwaru a softwaru.
(D) Aktualizace softwaru
(1) Pokud je stav nastaven na "ON", skenuje nový software z vysílání podle
preferovaného času v "Začátku".
(1.1) Počáteční čas
Toto je čas, kdy přijímač skenuje aktualizace softwaru.
(2) USBupdate
Systém je možné aktualizovat prostřednictvím rozhraní USB
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