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Návod na použitie

Upozornenia, upozornenia a poznámky
V celej používateľskej 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 používateľ 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 opraviteľné používateľmi. Servisujte kvalifikovanému servisnému
personálu.
Tento symbol označuje nebezpečné napätie vo vnútri prijímača, ktoré predstavuje riziko
úrazu elektrickým prúdom alebo zranenia.

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 (90-240V ~ 50 / 60Hz)
• Používajte tento výrobok iba z typu napájacieho zdroja uvedeného na štítku. Ak si nie ste istí
typom napájania dodaného do vášho domova, obráťte sa na miestnu energetickú spoločnosť.
Pred spustením akýchkoľvek úkonov 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 neurobíte, môže dôjsť k poškodeniu televízora.
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4. PREŤAŽENIE
Nepreťažujte sieťovú zásuvku, predlžovací kábel alebo adaptér, pretože to
môže mať za následok elektrickú výboj alebo náraz.
5.TEKUTINY
Výrobok nesmie byť vystavený žiadnemu druhu tekutiny. Okrem toho na
prístroji nesmú byť umiestnené žiadne predmety naplnené kvapalinou.
Čistenie
Pred čistením odpojte výrobok od elektrickej zásuvky.
Na vyprášenie výrobku použite svetlo navlhčenú tkaninu (bez rozpúšťadiel).
VETRANIE
Priestory na hornej strane výrobku musia byť ponechané odkryté, aby sa
umožnilo správne prúdenie vzduchu do zariadenia.
Výrobok nestavte na bytový textil alebo koberce.
Neumiestňujte elektronické zariadenia na produkt.
8. PRIDÁVNE ZARIADENIA
Nepoužívajte žiadne nepodporované prídavné zariadenia, pretože tieto
môžu byť nebezpečné alebo môžu spôsobiť poškodenie výrobku.
9. UZEMNENIE
Anténny kábel musí byť zakopaný v zemi.
10. EXTRANNÉ OBJEKTY
Neotvárajte žiadne otvory v zariadení, kde sa môžu dotýkať nebezpečných
bodov napätia alebo poškodiť časti.
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Pred použitím produktu
Táto časť obsahuje podrobné pokyny týkajúce sa výrobku a jeho príslušenstva.
1.1 Predný panel
1 TLAČIDLO POWER
Stlačte na zapnutie / vypnutie hlavného napájacieho zdroja.
2 tlačidlo CH + / CHPresunie TV / rozhlasový kanál hore alebo dole.
3 INDIKÁTOR STANDBY
LED sa rozsvieti len vtedy, keď je prijímač v pohotovostnom režime.
4 INDIKÁTOR PREVÁDZKY
LED dióda sa zmení na zelenú iba vtedy, keď je prijímač v prevádzkovom režime.
5 OKNÁ DISPLEJ OKNA
Zobrazí číslo aktuálneho kanála.
6 USB port na boku
Slúži na aktualizáciu softvéru a prehrávanie
médií.

1.2 Zadný panel

H D D V B - T 2 R E C E IV E R
~90 -24 0V 50 / 60 H Z
ST A N D B Y C O N S U M PT I O N : 1W
POWE R CON SU MPTION : 10W

ANT IN

1

ANT OUT

2

ETHERNET

4

HD OUT
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~90-240V
50/60Hz

COAXIAL

SCART

3
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1. ANT-IN
Pripojí anténny kábel.
2. ANT-OUT
Pripojí sa k RF IN TV pomocou kábla RF.
3.SCART
Pripojí sa k televízii pomocou kábla SCART
4. ETHERNET
Ethernet v sieti
5. HDMI
Pripojí sa k televízoru pomocou kábla HDMI.
6.COAXIAL
Pripojenie k televízoru a výstupy Digitálny audio výstup
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2 Setup
Táto kapitola popisuje spôsob pripojenia prijímača k televízoru pomocou
príslušných zariadení na získanie optimálnej kvality signálu. Prijímač poskytuje
rôzne rozhrania na pripojenie k televízoru alebo iným zariadeniam. Vyberte
najvhodnejší postup
V závislosti od vybavenia, ktoré máte k dispozícii.
Poznámka: Ak narazíte na akékoľvek problémy s nastavením prijímača, obráťte sa
na miestneho distribútora prijímača.
2.1 Pripojenie antény
Pripojte svoju anténu k ANTENNA IN nasledujúcim spôsobomPripojte svoju
anténu k ANTENNA IN nasledujúcim spôsobom.

H D D V B -T 2 R E C E I V E R
~90 -24 0V 50 / 60 H Z
STAN DBY CON SU MPTION : 1W
POWE R CONS U MPTION : 10W

CAU TI O

ANT IN

ANT OUT

ETHERNET

HD OUT

~90-240V
50/60Hz

COAXIAL

SCART

2.1 Pripojenie televízora
2.2.1 Používanie kábla HDMI
Pripojenie HDMI sa odporúča pre digitálnu TV. Ak má televízor vstupný konektor
HDMI, špeciálne digitálne rozhranie, ktoré poskytuje najvyššiu kvalitu obrazu,
pripojte prijímač k televízoru pomocou kábla HDMI nasledujúcim spôsobom.

H D D V B - T 2 R E C E IV E R
~90 -24 0 V 50 / 60 H Z
STA NDBY CON SU MPTION : 1W
POWE R CON SU MPTION : 10W

CAUTI ON

ANT IN

ANT OUT

ETHERNET

HD OUT

~90-240V
50/60Hz

COAXIAL

HD1080P
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2 Sprievodca inštaláciou
Ak prijímač používate po prvýkrát alebo ste obnovili prijímač na predvolené
nastavenie, na obrazovke televízora sa zobrazí ponuka Inštalačná príručka.

(1) [Jazyk OSD]: Stlačením tlačidla RIGHT / LEFT vyberte jazyk.
(2) [Country]: Stlačením RIGHT / L zvoľte krajinu svojho bydliska.
(3) [Channel Search] (vyhľadávanie kanálov): Stlačením tlačidla RIGHT alebo OK spustíte
automatické vyhľadávanie kanálov.
(4) Po dokončení ladenia kanálov môžete začať sledovať televízne programy.
2 Základná obsluha
2.1 Správa nastavení
Ak chcete vstúpiť do ponuky, stlačte tlačidlo MENU a zvoľte [Program] pomocou klávesy
RIGHT / LEFT keythrough v menu. Menuprovideľby prispôsobte nastavenia programu
Manage Settings. Vyberte možnosť a stlačením tlačidla OK alebo RIGHT upravte
nastavenie. Stlačením tlačidla EXIT ukončíte ponuku.

(A) Úprava programu
Ak chcete upraviť predvoľby programu (zámok, preskočiť, obľúbené, presunúť
alebo odstrániť), musíte vstúpiť do ponuky Úprava programu. Táto ponuka
vyžaduje prístup k prístupovému heslu. Predvolené heslo je "000000", zatiaľ čo
hlavné heslo odomknutia je '888888'.
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Nastavte obľúbené kanály
Môžete vytvoriť zoznam obľúbených programov. Nastavenie obľúbeného
televízneho alebo rozhlasového programu:
1. Vyberte požadovaný kanál a potom stlačte tlačidlo FAV. Zobrazí sa symbol v
tvare srdca a kanály sa označia ako obľúbené.
2. Opakovaním predchádzajúceho kroku zvoľte ďalšie obľúbené kanály.
3. Zmeňte ponuku a stlačte tlačidlo EXIT.
Zakázať obľúbenú televíziu alebo rádio:
Vyberte položku Obľúbené kanály a stlačte tlačidlo
FAVbuttonontheremotecontroltocancel.
Zobraziť obľúbený kanál
1. Počas bežného režimu prezerania sa objaví tlačidlo FAV a ponuka Obľúbené.
2. Stlačením tlačidla UP / DOW N vyhľadáte obľúbené kanály
3. Stlačením tlačidla OK vyberte svoj obľúbený kanál.
Program rozhlasového vysielania
1. Zvoľte Program a potom stlačte MODRÉ tlačidlo. Zobrazí sa varovné hlásenie.
Ak chcete kanál odstrániť, stlačte tlačidlo OK.
2. Opakovaním predchádzajúceho kroku zvoľte ďalšie kanály, ktoré chcete
odstrániť.
SkipTVor RadioChannel
1. Vyberte kanál, na ktorý chcete preskočiť, a stlačte zelené tlačidlo. Zobrazí sa
symbol symbolov. Kanál je označený ako preskočenie.
2. Opakujte predchádzajúci krok, ak chcete preskočiť viac kanálov.
3. Prevezmite si svoje nastavenia a vyvolajte menu, stlačte tlačidlo EXIT.
Zakázať funkciu Preskočiť kanál:
Zvoľte kanál skipani a stlačte tlačidlo GREEN, aby ste zrušili ovládač.
Presunúť program alebo rádio
6
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Zamknúť program
Môžete uzamknúť vybrané programy pre obmedzené zobrazenie.
Uzamknite televízny alebo rozhlasový kanál
1. Vyberte preferovaný kanál a potom stlačte ŽLTÉ tlačidlo. Zobrazí sa symbol v
tvare zámku. Kanál je teraz označený ako uzamknutý.
2. Opakovaním predchádzajúceho kroku zvoľte ďalšie kanály.
3. Ak chcete potvrdiť nastavenia a opustiť ponuku, stlačte tlačidlo EXIT.
4. Stlačením tlačidla YELLOW vypnite funkciu uzamknutých kanálov.
5. Ak chcete zobraziť zamknuté kanály, budete musieť zadať buď predvolené heslo
"000000", alebo posledné nastavené heslo. Heslo hlavného odomknutia je '888888'.
(A) EPG (elektronická programová príručka)
EPG je on-screen TV sprievodca, ktorý zobrazuje naplánované programy sedem dní
vopred pre každý naladený kanál. Stlačením tlačidla EPG na diaľkovom ovládaní
získate prístup k príručke.
Tlačidlom UP / DOWN môžete vybrať preferovaný program. Ak je viac informácií,
použite MODRÉ tlačidlo pre zobrazenie stránky a ŽLTÉ tlačidlo pre stránku nadol.
(B) Usporiadať
Zoradiť kanály z nasledujúcich možností: [Podľa LCN] - Zoradiť kanály vo
vzostupnom poradí.
[Podľa názvu služby] - Zoradiť kanály v abecednom poradí.
[Podľa ID služby] - Zoradenie kanálov podľa stanice. [ONID] - Zoradenie kanálov
podľa ON ID.
(C) LCN (číslo logického kanála)
Nastavte LCNon alebo vypnúť.
2.1 Nastavenie obrazu
Ak chcete vstúpiť do ponuky, stlačte tlačidlo MENU a potom stlačte tlačidlo [RIGHT
/ LEFT]. Menu ponúka možnosti nastavenia videa. Stlačte tlačidlo UP / DOWN pre
výber
A stlačte tlačidlo RIGHT / LEFT na nastavenie tohto nastavenia. Stlačením tlačidla
EXIT ukončíte ponuku.

7

User manual

(A) Rozlíšenie
Toto nastavenie môžete zmeniť, ak sa rozlíšenie obrázka nezdá správne.
Toto nastavenievyznačuje spoločné nastavenie pre HDMI.
[480P]: pre systém NTSCTVsystem
[576P]: pre systém PAL TV
[720P]: preNTSC alebo PALTVsystem [1080I]: pre systém NTSC alebo PAL TV
[1080p50Hz]: pre systém NTSC alebo PAL TV
(B) TV formát
Ak sa obrázok nezobrazí všeobecne, môžete zmeniť toto nastavenie. Toto
nastavenie by malo prispieť k televízii v našej krajine.
[NTSC]: pre systém NTSCTV.
[PAL]: pre systém PAL TV.
4.3 Vyhľadávanie kanálov
Ak chcete vstúpiť do ponuky, stlačte tlačidlo MENU a pomocou tlačidiel
VPRAVO / VĽAVO vyberte položku [Search Channel]. Táto ponuka poskytuje
možnosti na úpravu nastavení Vyhľadávacieho kanálu. Stlačte tlačidlo HORE
/ DOLE pre voľbu možnosti a doprava / doľava na úpravu nastavení. Stlačte
EXIT na
Opustiť ponuku.

(A) Automatické vyhľadávanie
Táto možnosť automaticky vyhľadá kanály a uloží ich po dokončení
skenovania. Všetky predchádzajúce uložené kanály a nastavenia budú
vymazané.
1. Zvoľte [Auto Search] a stlačením tlačidla OK alebo RIGHT spustite
vyhľadávanie kanálov.
2. Ak chcete zrušiť vyhľadávanie kanálov, stlačte EXIT. Všetky nájdené
kanály sa uložia.
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Ručné vyhľadávanie
Táto voľba umožňuje skenovať nové kanály bez vymazania už
uložených kanálov a nastavení.
1. Zvoľte [Manual Search] a stlačte OK alebo RIGHT. Zobrazí sa
obrazovka vyhľadávania kanálov.

1. Stlačte tlačidlo RIGHT / LEFT pre voľbu frekvencie kanálov.
2. Stlačením tlačidla OK spustíte vyhľadávanie kanálov.
Ak sa nájde kanál, uloží sa a pridá sa do zoznamu kanálov. Ak sa počas vyhľadávania
nedarí nájsť kanály, prijímač sa automaticky vypne.
(C) Krajina
Vyberte krajinu svojho bydliska.
D) Napájanie antény
Ak je pripojená externá aktívna anténa, aktivujte anténny výkon.
4.4 Nastavenie času
Ak chcete vstúpiť do ponuky, stlačte tlačidlo MENU a zvoľte [Time] pomocou tlačidiel
RIGHT / LEFT. Menu umožňuje nastaviť nastavenie času. Stláčaním tlačidiel UP / DOWN
zvoľte požadovanú možnosť a stlačením tlačidla RIGHT / LEFT nastavte nastavenie.
Stlačením tlačidla EXIT opustíte ponuku
9
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A) Časový posun
Zvoľte automatické alebo manuálne nastavenie posunu GMT.
B) Krajina
Ak je položka [Time Offset] nastavená na možnosť Auto, vyberte krajinu.
C) Časové pásmo
Ak je položka [Time Offset] nastavená na možnosť Manuálne, vyberte položku Odsadenie časového pásma.
D) spánok
Režim spánku zapnutý / vypnutý
(E) zapnutie / vypnutie
4.5 Option
Ak chcete vstúpiť do ponuky, stlačte tlačidlo MENU a pomocou tlačidiel VPRAVO / VĽAVO zvoľte [Option]. Themenu poskytuje
možnosti nastavenia jazyka OSD, jazyka titulkov a jazyka zvuku. Vyberte možnosť a stlačením tlačidla DOPRAVA / DOĽA upravte
nastavenie. Stlačte Ukončiť na
Opustite ponuku.

(A) Jazyk OSD (zobrazenie na obrazovke)
Vyberte jazyk OSD.
B) Jazyk titulkov
Vyberte preferovaný jazyk titulkov.
C) Jazyk zvuku
Vyberte preferovaný jazyk zvuku na sledovanie televíznych kanálov. Ak jazyk nie
je k dispozícii, použije sa predvolený jazyk programu.
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(d) Digitálne zvuk
Vyberte režim digitálneho výstupu zvuku.
4.4 Nastavenie systému
Ak chcete vstúpiť do ponuky, stlačte tlačidlo MENU a zvoľte [System]
pomocou tlačidiel RIGHT / LEFT. Ponuka poskytuje možnosti na úpravu
nastavení systému. Stlačením tlačidla HORE / DOLE vyberte možnosť a stlačením
tlačidla DOPRAVA / DOPRAVA nastavte nastavenie. Stlačením tlačidla EXIT
ukončíte ponuku.

(a) Nastaviť heslo
Nastavte alebo zmeňte heslo pre zamknuté programy.Zadajte svoje staré
heslo alebo predvolené heslo "000000". Potom budete požiadaný o zadanie
nového hesla. Stlačte tlačidlo OK na potvrdenie nového hesla. Po potvrdení
stlačte EXIT na
Opustite ponuku. Heslo hlavného odomknutia je '888888'.
(B) Obnovenie výrobných nastavení
Obnovte nastavenú schránku na predvolené výrobné nastavenia. V
hlavnom menu zvoľte [Restore Factory Default] pomocou tlačidiel RIGHT /
LEFT a stlačte OK alebo RIGHT pre výber. Zadajte heslo ako predvolené
slovo '000000 'a stlačte OKtoconfirm.
Táto voľba odstráni všetky predvolené kanály a nastavenia. Heslo
odomknutia Master je
, 888888 '.
(C) Informácie
Zobrazenie informácií o modeloch, hardvéri a softvéri.
(D) Aktualizácia softvéru
(1) Ak je stav nastavený na "ON", skenuje nový softvér z vysielania podľa
preferovaného času v "Začiatku".
(1.1) Začiatočný čas
Toto je čas, keď prijímač skenuje aktualizácie softvéru.
(2) USBupdate
Systém je možné aktualizovať prostredníctvom rozhrania USB
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