
Tuto příručku si pečlivě přečtěte a uchovejte ji pro 

budoucí potřeby.

Uživatelská příručka
Přijímač digitální kabelové televize
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Varování

Předejděte úrazům a poškození zařízení – vždy se řiďte těmito pokyny.
Před čištěním odpojte přijímač od napájecí zásuvky.
Pro čištění vnějšku přijímače používejte pouze navlhčený hadřík.
Nepoužívejte příslušenství nebo doplňky, které nejsou doporučeny výrobcem přijímače. Jejich použití 
může způsobit potíže a ukončit platnost záruky.
Neumisťujte přijímač na nestabilní vozík, stojan, trojnožku, konzolu nebo stolek.
Přijímač by mohl spadnout a způsobit vážná poranění, mohl by se též poškodit.
Neblokujte ani nezakrývejte větrací otvory přijímače.
Ty slouží k ventilaci a ochraně před přehřátím.
Nikdy přijímač neumisťujte poblíž radiátoru nebo jiného zdroje tepla nebo nad něj.
Nikdy přijímač neumisťujte do uzavřených prostor, např. do skříňky bez dostatečné ventilace.
Neumisťujte přijímač nad nebo pod jiná elektronická zařízení.
Přístroj.nesmí přijít do kontaktu s tekutinami. Nestavte na něj předměty naplněné tekutinami, jako jsou 
např. vázy.
Přijímač napájejte pouze takovým zdrojem energie, který je uveden na štítku.
Přijímač odpojte od napájení vytažením za zástrčku, nikoliv za kabel.
Napájecí kabely veďte tak, aby se na ně nešlapalo nebo aby nedošlo k jejich přiskřípnutí předměty na 
ně položenými. Obzvláště dejte pozor na kabely, které jsou zapojeny do prodlužovacích kabelů a na 
body, kde vycházejí z jednotky.
Používejte pouze ty zásuvky, které jsou chráněny proti přepětí nebo uzemněny.
Jako další ochranu během bouřky, nebo když není přijímač používán.po delší dobu, jej vytáhněte ze 
zásuvky ve zdi a odpojte kabely mezi přijímačem a anténou.
Tím je poskytnuta ochrana před elektrickým poškozením způsobeným bleskem nebo přepětím.

Servis

Nepokoušejte se provádět servis na přijímači svépomocí. Neotvírejte ani neodstraňujte kryty, mohlo by 
dojít k poranění nebezpečným napětím a ztrátě nároku na záruku.
Servis přenechejte autorizovanému personálu.

Obecné bezpečnostní pokyny

VÝSTRAHA : V zájmu omezení nebezpečí úrazu elektrickým proudem 
neodstraňujte kryt. Uvnitř nejsou žádné součásti, které by mohl 
uživatel opravit. Servis přenechejte kvalifikovanému technikovi.

VÝSTRAHA
NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM

NEOTEVÍREJTE
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Přední panel

Seznámení s přijímačem

Zadní panel

1. STANDBY (Napájení)   Stisknutím zapnete 
nebo vypnete přijímač.

2. Hlasitost /    Stisknutím nastavíte hlasitost 
nebo vyberete položku nabídky.

3. Kanál /  (Program / )   Stisknutím 
změníte kanál nebo vyberete položku nabídky.

4. OK   Stisknutím vyberete nabídku nebo 
potvrdíte zvolenou operaci.

5. MENU   Stisknutím zobrazíte hlavní nabídku 
na obrazovce nebo se vrátíte na předchozí 
nabídku.

6. LED displej   4místný 7segmentovový displej s 
informací o kanálu.

7. Slot pro karty SmartCard   Zasuňte kartu 
SmartCard.

1. ANT IN   Slouží k připojení signálu CATV.
2. LOOP OUT   Slouží k připojení signálu RF ze set-

top-boxu buď do vstupního konektoru RF na 
vašem televizoru, videorekordéru nebo dalším 
set-top-boxu.

3.  VCR OUT   Slouží k připojení videorekordéru 
prostřednictvím kabelu SCART.

4.  TV OUT   Slouží k připojení televizoru 
prostřednictvím SCARTkabelu.

5. S/PDIF (optický)   Výstup signálu do digitálního 
zesilovače.

6. VIDEO/AUDIO   Slouží k připojení vstupu videa 
a zvuku do televizoru nebo externích zařízení 
pomocí kabelu video/audio.

7. Zdroj napájení   90 – 250 Vstř., 50/60 Hz.

B Design předního a zadního panelu může být 
změněn bez předchozího upozornění.

Kontrola součástí
Ujistěte se, že s vaším přijímačem bylo dodáno následující příslušenství.
Dálkové ovládání, baterie AAA (2 ks), kabel video/audio, uživatelská příručka

1
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1 54 6 732

3 2
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Veškeré funkce lze ovládat dálkovým ovladačem.
Některé funkce mohou být též nastaveny pomocí tlačítek na předním panelu přijímače.
Než použijete dálkový ovladač, vložte do něj baterie.

Dálkový ovladač

6. / / /  (tlačítka se šipkami)   Stisknutím 
přesunete kurzor nahoru, dolů, doleva nebo 
doprava v nabídce. Stisknutím tlačítka  nebo 
můžete také zvýšit nebo snížit hlasitost.

7. OK   Stisknutím vyberete nabídku nebo potvrdíte 
zvolenou operaci.

8. EXIT   Stiskněte pro návrat z nabídky k běžnému 
zobrazení.

9. TV/RADIO   Stiskněte pro přepínání mezi televizí a 
rádiem.

10. VOL (Hlasitost)   Stisknutím nastavíte hlasitost.

11. TEXT   Stiskněte pro zobrazení teletextu. (Volitelné)

12. MENU   Stisknutím zobrazíte hlavní nabídku na 
obrazovce nebo se vrátíte na předchozí nabídku.

13. Barevná tlačítka

Červené (SUB-T): Stisknutím zapnete nebo vypnete 
titulky nebo změníte režim seznamu kanálů.

 Zelené: Stisknutím zobrazíte štítek s průvodcem 
aktuálními informacemi nebo seznam satelitů.

Žluté ( ): Stiskněte pro zobrazení časového 
rozvrhu.

Modré (INFO): Stiskněte pro zobrazení informačního 
okna na obrazovce.

14. P.STD   Stiskněte pro změnu televizní normy. 
(Volitelné)

15. RECALL   Stiskněte pro návrat na předchozí kanál.

16. P.SIZE   Stiskněte pro změnu velikosti zobrazení.

17. EPG   Stiskněte pro zobrazení průvodce televizním/
rozhlasovým programem.

18. PAUSE   Stiskněte pro pozastavení nebo spuštění 
přehrávání videa.

19. SLEEP   Stiskněte pro volbu předem nastaveného 
časového intervalu pro automatické vypnutí.

20. A.L/R   Stiskněte pro volbu režimu zvuku. (Mono, 
Levý, Pravý, Stereo).

21. A.LANG   Stiskněte pro volbu jazyka zvuku.

R Vložení baterií do dálkového ovladače
 Při vkládání baterií dávejte pozor, aby polarita 

(+/-) byla nastavena správně.
 Vzhled dálkového ovladače může být změněn 

bez předchozího upozornění.

1. STANDBY   Stisknutím přepínáte mezi provozním a 
pohotovostním režimem.

2. Numerická tlačítka   Stisknutím zvolíte kanál a 
zadáte úpravu kanálu či kódu PIN.

3. TV/STB   Stisknutím přepnete mezi režimem příjmu 
televize a set-top boxu.

4. CH (Kanál)   Stisknutím změníte kanál.

5. MUTE   Stisknutím zapnete nebo vypnete zvuk.
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Připojení
Tato kapitola popisuje nastavení vašeho přijímače. Vyberte si nejvhodnější postup v závislosti na svých 
požadavcích. Než připojíte přijímač k dalšímu vybavení, je nutné odpojit veškeré vybavení od zdrojů 
napájení.

1. Připojení antény (kabelový systém)
Připojte kabel antény (kabel RF) z kabelového systému do zásuvky ANT IN přijímače.

2. Připojení televizoru
Připojte přijímač do televizoru pomocí zásuvek SCART nebo VIDEO/AUDIO, je-li na to váš televizor 
vybaven.

3. Připojení videorekordéru
Připojte přijímač do videorekordéru pomocí zásuvek SCART nebo VIDEO/AUDIO, je-li na to váš 
videorekordér vybaven.

4. Připojení digitálního audio systému
Pokud máte digitální audio systém s optickým kabelovým vstupem S/PDIF, můžete k němu připojit 
přijímač a vychutnat si tak vyšší kvalitu zvuku. Koaxiální kabel S/PDIF připojte k digitálnímu zesilovači.

5. Připojení k systému Hi-Fi
Připojte zvukový stereo kabel z pravého a levého konektoru AUDIO nebo S/PDIF na přijímači ke 
vstupním konektorům LINE, AUX, SPARE nebo EXTRA vašeho hi-fi  systému.

6. LOOP-OUT
Pokud máte jiný analogový nebo digitální set-top box a přejete si použít stejnou linku CATV,  pak ji 
můžete zapojit přes výstup LOOP-OUT.  Jeden konec kabelu antény připojte k zásuvce LOOP OUT na 
set-top-boxu a druhý připojte ke vstupní zásuvce RF na vašem druhém set-top-boxu nebo televizoru.

2 TV

3 VIDEOREKORDÉR

6 TV

1

Druhý přijímač

5 Hi-fi  systém

4 Digitální zesilovač
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Základní ovládání
Zapnutí nebo vypnutí přijímače

1. Správně připojte napájecí kabel; přijímač se přepne do pohotovostního režimu.
2. Stiskněte tlačítko STB (STANDBY) na přední straně přijímače nebo dálkovém ovládání.

Zobrazení nabídek

Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko MENU. Na obrazovce se zobrazí hlavní nabídka.
- Stisknutím tlačítek / / /  přesunete kurzor nahoru, dolů, doleva nebo doprava v nabídce.
- Stisknutím OK vyberete nabídku nebo potvrdíte zvolenou operaci.
- Pro návrat do předchozí nabídky stiskněte tlačítko MENU.
- Pro odchod z nabídky stiskněte tlačítko EXIT.

Snadná instalace

Když zařízení poprvé zapojíte do zásuvky, uvidíte pouze nabídku „Easy Installation (Snadná instalace)“. 
Snadná instalace vám nabízí možnost volby několika různých jazyků, nastavení času a vyhledávání 
kanálu.

Language (Jazyk)
Stisknutím tlačítka /  vyberte požadovaný jazyk a poté stiskněte 
tlačítko OK. Jazyk nabídky, zvuku nebo titulků se změní na požadovaný 
jazyk.

Local Time (Místní čas)
Můžete si vybrat formát zobrazení v závislosti na poměru stran 
televizoru. Stisknutím tlačítka /  vyberte požadovanou možnost a 
poté stiskněte tlačítko OK.

Channel Search (Vyhledávání kanálů)
Kanály můžete vyhledávat v automatickém nebo manuálním režimu.

Automatické vyhledávání
1. Stisknutím číselných tlačítek nastavíte Start Frequency (Počáteční 

frekvence), End Frequency (Konečná frekvence) a Symbol Rate 
(Přenosová rychlost) kabelového signálu.

2. Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte uspořádání („AUTO, 16, 32,
64, 128, nebo 256 QAM“).

3. Stisknutím tlačítka OK spustíte vyhledávání.
4. Po dokončení vyhledávání stiskněte tlačítko OK pro uložení 

seznamu kanálů.

Ruční hledání
1. Stisknutím číselných tlačítek nastavíte Frequency (Frekvence) a 

Symbol Rate (Přenosová rychlost) kabelového signálu.
2. Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte uspořádání („AUTO, 16, 32,

64, 128, nebo 256 QAM“).
3. Stisknutím tlačítka  nebo  vyberete inverzi spektra (“Auto (automatické), 

Off (vypnuto) nebo On (zapnuto”)).
4. Stisknutím tlačítka  nebo  vyberete hodnotu pro položku vyhledání 

sítě („Auto (automatické), O� (vypnuto) nebo On (zapnuto)“). Pokud 
vyberete možnost „On (Zapnuto)“, můžete pomocí domácí sítě najít 
více stanic.

5. Stisknutím tlačítka OK spustíte vyhledávání.
6. Po dokončení vyhledávání stiskněte tlačítko OK pro uložení seznamu 

kanálů.
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2. Stisknutím tlačítek / / / /OK nastavíte 
datum/čas a poté čas uložíte stisknutím 
tlačítka OK.
- Mode (Režim): Stisknutím tlačítka OK

nastavíte požadovaný režim („Once (Jednou), 
Daily (Jednou denně), Weekly (Jednou 
týdně), a O� (Vypnout)“).

- Date (Datum): Stisknutím tlačítka OK a 
použitím barevného/ / / /  tlačítka 
zvolíte požadované datum.

- Time(Čas): Pomocí číselných tlačítek nastavte 
čas.

- For (Pro): Pomocí číselných tlačítek nastavte 
čas pro.

- Channel (Kanál): Stisknutím tlačítka OK
zobrazíte seznam kanálů a dalším stisknutím 
tlačítka OK vyberete požadovaný kanál.

Zobrazení jednoduchého seznamu kanálů

1. Když v průběhu sledování programu stisknete 
tlačítko OK, zobrazí se seznam kanálů.

2. Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte 
požadovaný kanál a poté stiskněte tlačítko OK.

Postup získání tříděného seznamu kanálů
1. Stiskněte tlačítko SORT (Třídit) (Zelené) pro 

zobrazení tříděného seznamu kanálů.
2. Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte požadovaný 

tříděný seznam a poté stiskněte tlačítko OK.

Změna zvukové stopy

1. Pokud si přejete změnit jazyk zvuku aktuálního 
kanálu, stiskněte tlačítko A.LANG.

2. Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte 
požadovaný jazyk zvuku.

B V nabídce nastavení systému můžete změnit 
výchozí jazyk zvuku.

Změna výstupu zvuku

Opakovaným stisknutím tlačítka A.L/R změníte 
výstup zvuku („Mono, Left (Levý), Right (Pravý), 
nebo Stereo“).

Zobrazení štítku programu

Po naprogramování všech televizních kanálů 
uvidíte při každé změně kanálu informační 
proužek.

Při každé změně kanálu se na několik sekund 
zobrazí informace o programu. (V nabídce 
„Banner Time (Doba zobrazení štítku)“ můžete 
nastavit, jak dlouho se bude tato informace 
zobrazovat.)
Pokud stisknete barevné tlačítko, můžete štítek 
používat pro jednoduché operace s kanálem. 
- Zelené: Aktuální informační štítek.
- Žluté: Následující informační štítek.
- Modré: Informační štítek kanálu.

Výběr jazyka titulků

Ikona titulků se zobrazí na štítku, pokud aktuální 
program poskytuje titulky.
1. Stiskněte tlačítko SUB-T (Červené) pro 

zobrazení nabídky titulků. 
2. Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte „On

(Zapnout)” a potom stiskněte tlačítko  nebo 
 pro výběr požadovaného jazyka titulků.

Zobrazení teletextu

Pokud stanice podporuje teletext, můžete ho 
sledovat.
Stisknutím tlačítka TEXT zobrazíte teletext.

Nastavení časovače

Díky funkci Timer (Časovač) si můžete naplánovat 
požadovaný program na požadovaný čas.

1. Stiskněte tlačítko TIMER (Žluté) a poté zadejte 
PIN kód.
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Úprava seznamu kanálů

Můžete upravovat seznamy oblíbených, uzamknout, 
přeskočit, odstranit nebo přesunout kanál.

1. V nabídce „Edit Channel List (Upravit seznam 
kanálů)“ stiskněte tlačítko SUB-T (Červené)
pro zobrazení upraveného seznamu

2. Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte 
podřízenou nabídku a poté stiskněte tlačítko OK.

3. Ze seznamu všech kanálů lze přesunout 
vybraný kanál do složky vpravo „Favorite 1~8
(Oblíbené 1 až 8), Lock (Uzamčeno), Delete,
Skip (Přeskočit), Move (Přesunout) nebo 
Genre (Žánr)“.

složky vpravo stiskněte tlačítko OK.
Pro odstranění seznamu kanálů z upravovaného 
kanálu ve složce vpravo stiskněte tlačítko OK.

modré tlačítko.
4. Pro potvrzení seznamu kanálů stiskněte tlačítko 

MENU nebo EXIT a poté uložte stisknutím 
tlačítka OK.

Použití položek nabídky
Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko MENU.
Na obrazovce se zobrazí hlavní nabídka.
V případě položek Edit Channel List (Upravit 
seznam kanálů) nebo System Setting (Nastavení 
systému) je pro přesun na příslušnou podřízenou 
nabídku menu třeba zadat kód PIN. Přednastavený 
tovární kód PIN je 0000.

Seznam kanálů

Tato nabídka vám pomáhá jednoduše vybírat 
kanál, který si přejete sledovat.
Pokud jste dříve provedli vyhledávání, můžete 
zobrazit seznam kanálů. Abyste mohli tuto 
nabídku používat, měli byste v nabídce „Edit 
Channel List (Upravit seznam kanálů)“ nastavit 
požadovanou skupinu kanálů.

1. V nabídce „Channel List (Seznam kanálů)” 
stiskněte tlačítko  nebo  pro výběr 
požadovaného kanálu.

2. Pro zobrazení dostupného seznamu kanálů 
opakovaně použijte tlačítko SUB-T (Červené).
Seznam kanálů se bude měnit následovně:
ALL (Všechny) Favorite (Oblíbené) od 1 do 
8 Lock (Uzamknout)

a seznamem rozhlasových stanic stiskněte 
tlačítko TV/RADIO.

3. Pro přechod na třídění seznamu kanálů 
stiskněte zelené tlačítko.

Pokud stisknete tlačítko SORT (Třídit) (Zelené), 
bude se přepínat mezi tříděným a CAS.

4. Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte požadovaný 
tříděný seznam a poté stiskněte tlačítko OK.
- Normal (Běžný): ALL (Vše), Lock (Uzamčeno), 

A – Z, Z – A.
- CAS Sort (Třídění CAS): ALL (Vše), FTA/Etc 

(FTA/atd.).
- Network (Síť): ALL (Vše), síť, ve které jste 

hledali.
- Genre (Žánr): ALL (vše), Movie (Film), News 

and Factual (Zprávy a fakta), Entertainment 
(Zábava), Sport, Factual (Fakta), Education 
(Vzdělávání), Lifestyle (Životní styl), Drama, 
Music (Hudba), Arts (Umění), Current Affairs 
(Aktuální události), Special (Speciální), Comedy 
(Komedie), Documentary (Dokument).
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Programový průvodce

Programový průvodce poskytuje informace o 
programu na kanálech v závislosti na čase.

1. V hlavní nabídce vyberte pomocí tlačítek 
nebo  položku „Program Guide (Programový 
průvodce)“ a stiskněte tlačítko OK. Toto 
zobrazení získáte, pokud při sledování programu 
stisknete tlačítko GUIDE.

Tabulka programového průvodce EPG
Pro změnu kanálu stiskněte tlačítka  nebo .
V horní části obrazovky se zobrazí informace o 
kanálu.

OK.

jednotlivé položky stiskněte tlačítka  nebo .

dlouhý na čtení, můžete si tyto informace přečíst 
ve formě dlouhého seznamu a změnit jeho 
velikost stiskem tlačítka CH ( / ).

zelené
tlačítko.

Plánování z EPG

které si přejete naplánovat.
žlutého tlačítka se otevře okno Reserve 

(Časový rozvrh).
Stiskněte tlačítko OK a vyberte režim Once (Jednou), 
Daily (Jednou denně) nebo Weekly (Jednou týdně).

Typ obrazovky

1.
průvodce) stiskněte tlačítko GUIDE na dálkovém 

části obrazovky.
2. S každým stisknutím tlačítek  nebo  se 

hodinu.
3. S každým stisknutím tlačítek  nebo  se 

4.

5. Znovu stiskněte tlačítko GUIDE a zobrazí se 

B

průvodce podporovat.

stisknutím tlačítka GUIDE na dálkovém ovladači.

Nastavení systému

Pokud si přejete systém přizpůsobit, aby vám 
lépe vyhovoval, můžete zadat některá nastavení 
v podřízené nabídce nabídky „System Setting
(Nastavení systému)“.
Pro vstup do této nabídky budete požádáni o 
zadání kódu PIN. Přednastavený tovární kód PIN je 
0000. Kód můžete změnit v nabídce „Change PIN 
Code (Změna kódu PIN)“. Viz strana 10.
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V nabídce „System Settings (Nastavení systému)“ 
stiskněte tlačítko  nebo  pro výběr požadované 
podřízené nabídky a poté stiskněte tlačítko .

Manu Language (Jazyk nabídky) / Audio Language
(Jazyk zvuku) / Subtitle Language (Jazyk titulků)
Můžete změnit výchozí jazyk pro nabídky, zvuk a 
titulky při změně kanálu.

B
(Vypnuto)“.

SCART Ouput (Výstup SCART)

Screen Type (Typ obrazovky)
Tato funkce vám umožňuje konfiguraci poměru 
stran obrazu u televizoru mezi 4:3 a 16:9.
Vyberte typ nastavení TV.

obrazovku, ale ořízne některé informace po 
stranách.

kompletní obraz, ale v horní a dolní části 
obrazovky budou černé oblasti. 

B Typ obrazovky snadno zpřístupníte stisknutím 
tlačítka P.SIZE na dálkovém ovladači.

Banner Time (Čas zobrazení štítku)
Při přepínání kanálů se na několik sekund zobrazí 
informační štítek.
Můžete nastavit, na jak dlouho se štítek zobrazí.
Každá nabízená časová položka znamená dobu, 
po kterou zůstane štítek kanálu zobrazen na 
obrazovce přepnutého kanálu.

RF Mode (Režim RF)
Pokud vidíte obraz, ale neslyšíte zvuk, výběr režimu 
RF nemusí být správný.
Režim RF

NTSC M.

RF Channel (Kanál RF)
Tuto možnost vyberte, pokud potřebujete změnit 
kanál RF. Vyberte požadovaný kanál UHF nebo 
VHF pomocí tlačítek  nebo .

Local Time (Místní čas)
V závislosti na místě můžete nastavit váš místní 
čas. Pro výběr aktuálního časového pásma ze 
standardních časů stiskněte tlačítko /  a 
následně stiskněte tlačítko OK. Pokud stisknete 
tlačítko / , dojde k posunu časového pásma 
o 30 minut.

Menu Transparency (Průhlednost nabídek)
Nabídka variant od 20 do 63 vám umožní volbu 
průhlednosti na obrazovce videa a OSD.
Vyberte stupeň krytí nabídek a stiskněte tlačítko 
OK.
Průhlednost se použije na obrazovku.

Change PIN Code (Změna kódu PIN)
Současně můžete změnit heslo pro funkce 
Parental Lock (Rodičovský zámek) a Receiver Lock 
(Zámek přijímače).
NEZAPOMEŇTE JEJ! Bez něj nebudete mít 
přístup k žádným funkcím vyžadujícím kód.

1. Pomocí numerických tlačítek na dálkovém 
ovládání zadejte stávající kód PIN.

2. Do pole pro nový kód PIN zadejte nový kód 
PIN.

3. Pro kontrolu nového kódu PIN opět zadejte 
nový kód PIN do pole pro potvrzení kódu PIN.

v okně na displeji zpráva „Success (Změna 
proběhla úspěšně)“.

B V případě, že zapomenete kód PIN, stiskněte 
barevná tlačítka v tomto pořadí. Červené 
zelené  žluté  modré tlačítko Kód PIN se 

Parental Lock (Rodičovský zámek)
Pokud změníte „Parental Lock (Rodičovský 
zámek)“ na „On (Zapnuto)“ nebo „O� (Vypnuto)“, 
lze dle nastavené hodnoty daný kanál zapnout 
či nikoliv. V případě, že vyberete možnost „On
(Zapnuto)“, budete potřebovat kód PIN pokaždé, 
když vyberete kanál uzamčeného programu, 
dle nastavení v kontrole kanálu. Pokud zvolíte 
možnost „O� (Vypnuto)“, můžete sledovat 
všechny kanály bez kódu PIN.

Receiver Lock (Zámek přijímače)
Pokud vyberete volbu „On (Zapnuto)“, budete 
muset zadat kód PIN pokaždé, když zapnete 
přijímač z pohotovostního režimu.
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Menu Lock (Uzamčení nabídky)
Pokud vyberete „On (Zapnout)”, budete muset 
zadávat kód PIN pokaždé, kdy vstoupíte do 
nabídky „Channel Search (Vyhledávání kanálů)“ 
a „Channel List (Seznam kanálů)“.

Auto Power (Automatické zapnutí)
Pokud je funkce Auto Power (Automatické 
zapnutí) nastavena na „On (Zapnuto)“, zařízení se 
automaticky zapne na kanál, který jste sledovali 
naposledy před vypnutím.
Pokud je funkce Auto Power (Automatické 
zapnutí) nastavena na „O� (Vypnuto)“, zařízení se 
přepne do pohotovostního režimu.

S/PDIF Output (Výstup S/PDIF)
Pomocí výstupu S/PDIF můžete poslouchat 
digitální 5.1kanálový zvuk Dolby.

O� (Vypnuto)“, výstup 
digitálního zvuku není aktivní.

nekomprimovaný digitální zvuk vycházet 
výstupem S/PDIF.

pokud je aktuální kanál vysílán s digitálním 
zvukem Dolby, bude komprimovaný zvuk 
Dolby vycházet výstupem S/PDIF.

Factory Reset (Vynulování na tovární 
nastavení)
Tuto možnost použijte, pouze pokud si přejete 
znovu zahájit celý postup instalace od počátku.
Pokud budete pokračovat, dojde k vymazání 
všech vašich předchozích nastavení a všech 
kanálů! Načtou se výchozí data.
Pokud si přejete zařízení vynulovat, stiskněte 
tlačítko OK nebo pro odchod z této nabídky 
stiskněte tlačítko EXIT.

OTA Upgrade (Aktualizace vzduchem – 
Over the Air)
Software lze stáhnout pomocí technologie OTA.
Aktualizaci vzduchem (OTA, Over the Air) lze 
nastavit manuálně.

System Information (Informace o systému)
Zobrazí informace o systému: Název modelu, 
datum poslední aktualizace, verzi softwaru/
hardwaru, verzi zaváděcího programu.

CA System (Systém CA) (volitelné)

Tyto nabídky poskytuje karta SmartCard.
Váš přijímač je vybaven jedním slotem na kartu 
SmartCard. Zasuňte do něj vhodnou a platnou 
kartu SmartCard.
Získáte tím přístup k příslušnému kódovanému 
kanálu nebo službám Pay-per-View.
Vložte kartu SmartCard do slotu na předním 
panelu.
Po vložení karty SmartCard do slotu můžete 
sledovat vybraný kanál.

Nástroje

Tento přijímač podporuje další funkce, jako např. 
„Calendar (Kalendář)“ nebo „Zoom (Lupa)“.
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Řešení potíží
Problém Řešení

Na předním panelu nesvítí kontrolka.
Výpadek elektrického proudu.

Chybí obraz.

potřeby je opravte.

Špatná kvalita obrazu.
Zkontrolujte sílu signálu, zda není slabý.
Zkontrolujte správné zapojení kabelu RF.

Chybí zvuk.

Zkontrolujte nastavení hlasitosti zvuku na TV a 
přijímači.
Zkontrolujte stav vypnutí zvuku na TV a přijímači.
Zkontrolujte zapojení zvukového kabelu.

Dálkový ovladač nefunguje.

Namiřte dálkové ovládání přímo na přijímač.
Zkontrolujte baterie a případně je vyměňte.
Zkontrolujte, že před čelním panelem nic neblokuje 
signál.

Vysílání nefunguje nebo je kódováno.

Zkontrolujte, zda je správně zasunut modul 
Společného rozhraní a karta SmartCard.
Zkontrolujte, zda karta SmartCard odpovídá 
vybranému vysílání.

Zapomněli jste tajný kód PIN.
Přečtěte si kapitolu Změna kódu PIN v této uživatelské 
příručce.

CZE_111332
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