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Všeobecné informácie
informácie
Všeobecné
Digitálny satelitný prijímaè je praktické zariadenie, ktoré Vám umožní sledova
ve¾ké množstvo rozmanitých programov, vysielaných prostredníctvom satelitu.
Tento užívate¾ský manuál pokrýva inštaláciu prijímaèa DSR a všetky nevyhnutné
kroky pre zvládnutie jeho funkcií. Zároveò sú v òom detailne popísané funkcie
špecifické len pre tento prijímaè DSR, ktoré Vám umožnia jeho plnohodnotné
využitie.
Informácie uvedené v tomto dokumente môžu podlieha zmene. Z dôvodu
neustáleho pokroku v technológiach si vyhradzujeme právo na zmenu dizajnu alebo
konštrukcie bez predchádzajúceho upozornenia.
Hlavné vlastnosti

MPEG2 SD, MPEG2 HD, H.264/AVC SD, H.264/AVC HD
Automatická konverzia PAL/NTSC
Pamä až na 4000 TV a Rádio programov
Až 8 rôznych skupín ob¾úbených programov
OSD menu s viacjazyènou podporov
Elektronický Programový Sprievodca (EPG) až na 7 dní
Podpora funkcie PIG (Picture in Graphics)
Farebné menu OSD s podporou True Color
CI plus, založené na CI+ specs
Rôzne funkcie pre editáciu programov (prida medzi ob¾úbené, presunú,
uzamknú, premenova a triedi)
Rodièovská ochrana
Užívate¾sky prívetivé menu
Aktualizácia softvéru cez RS232, USB a cez druhý prijímaè
Až 8 èasovaèov, automatické prepnutie na príslušný kanál
Podpora titulkov - DVB EN300743 a EBU
Teletext - DVB ETS300472 by VBI a OSD
Automatické uloženie posledného programu
Možnos zoradi programy v zozname abecedne A-Z, náhodne, pod¾a
ob¾úbených, uzamknutých, pod¾a satelitu
Podpora systémov FAT16/FAT32/FAT12
Podpora súborov vo formáte JPEG/BMP
480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p
Nahrávanie s podporou funkcie Time Shift
Hry
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Všeobecné
Pre Vašu Bezpeènos

Neotvárajte kryt prístroja! Nebezpeèie
úrazu elektrickým prúdom. Opravy
prenechajte na autorizovaný servis.

Prístroj umiestnite mimo váz, umývadiel
a pod. Možnos elektrického skratu pri
styku s vodou!

Nevystavujte prijímaè priamemu
slneènému žiareniu. Neumiestòujte ho v
blízkosti zdroja tepla!

prijímaèi, zabezpeète dostatoèné vetranie.

Nezakrývajte ventilaèné otvory na

V prípade abnormálnej èinnosti, ihneï
odpojte napájanie prístroja!

Nedotýkajte sa prijímaèa poèas búrky,
možnos úrazu v dôsledku elektrického
skratu!

Odpojte prijímaè od napájania vždy, keï ho
nebudete používa dlhšiu dobu.

Pred èistením prijímaèa sa uistite, že je
prístroj vypnutý a odpojený od napájania.
Kryt prístroja oèistite tkaninou navlhèenou
roztokom vody a mydla a následne ho
osušte suchou handrou.
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Dôležité Bezpeènostné inštrukcie
1. Pozorne si preèítajte tieto inštrukcie – Pred zaèatím používania prijímaèa si preèítajte všetky
bezpeènostné a prevádzkové pokyny.
2. Uchovajte inštrukcie - Všetky bezpeènostné a prevádzkové pokyny si uložte pre použitie v
budúcnosti.
3. Všímajte si upozornenia - Striktne dodržujte všetky upozornenia a varovania.
4. Riaïte sa inštrukciami – Poèas prevádzky sa riaïte inštrukciami uvedenými v tomto manuály.
5. Nepoužívajte prístroj v blízkosti vody – Zariadenie nesmie by používané v blízkosti vody
alebo vlhkosti, napr. vo vlhkých pivniciach, pri bazénoch a pod.
6. Èistite iba suchou tkaninou.
7. Nezakrývajte ventilaèné otvory na kryte prístroja. Prístroj nainštalujte v súlade s inštrukciami
od výrobcu.
8. Neumiestòujte prístroj v blízkosti zdroja tepla ako sú radiátory alebo rúry, a ani pri iných
zariadeniach produkujúcich tepla (napr. zosilòovaèe).
9. Ak nepasuje elektrická zástrèka prijímaèa do vašej zásuvky, obráte sa na odborníka na
elektrické rozvody pre výmenu zastaranej zásuvky.
10. Zabráòte, aby sa po prívodnom napájacom kábli nešliapalo, aby na òom neboli umiestnené
žiadne predmety a aby nebol príliš poprehýbaný.
11. Používajte iba doplnky a príslušenstvo doporuèené výrobcom.
12. Používajte iba podstavce, stolíky alebo skrinky špecifikované výrobcom. Pri uložení alebo
vyberaní prístroja do/zo stolíka dávajte pozor na jeho prevrhnutie.
13. Poèas búrok alebo ak nebudete prístroj používa dlhší èas, odpojte ho od elektrickej
zásuvky.
14. Akéko¾vek opravy prenechajte na autorizovaný servis. Prístroj je nutné da skontrolova
zakaždým, ak došlo k akémuko¾vek poškodeniu (aj k poškodeniu napájacieho kábla), ak sa do
prístroja dostala voda alebo nejaký predmet, ak bol prístroj vystavený vlhku alebo dažïu, ak
nepracuje normálne alebo ak spadol.
15. VAROVANIE: Pri neoprávnenom alebo neodbornom zásahu do prístroja hrozí vážne riziko
úrazu elektrickým prúdom. Akýko¾vek servisný zásah je oprávnený vykona iba autorizovaný
servisný pracovník.
16. Uistite sa, že ventilaèné otvory na kryte prijímaèa nie sú zablokované žiadnymi predmetmi,
ako sú napr. noviny, obrusy, záclony a pod.
17. UPOZORNENIE: Pre zabránenie úrazu elektrickým prúdom v žiadnom prípade nevystavujte
prístroj dažïu, vlhkosti, padajúcej alebo špliechajúcej vode. Na prístroji nesmú by umiestnené
žiadne predmety naplnené vodou, ako sú napr. vázy.
18. UPOZORNENIE: Miesta alebo koncovky oznaèené symbolom

môžu by pod elektrickým

prúdom. Externé pripojenie k takýmto miestam môže vykona iba kvalifikovaná osoba alebo
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19. VAROVANIE: Ak sú batérie vložené nesprávne, môže dôjs k výbuchu. Pri výmene batérii
používajte výhradne batérie rovnakého typu.

20. UPOZORNENIE: Batérie a ani priestor pre vloženie batérii nesmú by vystavené
intenzívnemu teplu, ako je slneèné žiarenie, oheò a pod.

21. UPOZORNENIE: Napájacia elektrická zásuvka je využitá ako spôsob odpojenia prístroja. Z
tohto dôvodu zabezpeète poèas prevádzky prístup k napájacej zásuvke.

22. Toto zariadenie je skonštruované z dvojitou izoláciou a je klasifikované v triede 2 (Class II).
Je navrhnuté tak, že nevyžaduje žiadne ïalšie bezpeènostné uzemnenie.

23. Tento symbol blesku v rovnostrannom trojuholníku indikuje, že vo vnútri prístroja sa
nachádzajú nezaizolované èasti pod elektrickým napätím.
- Upozornenie: Vyvarujte sa otváraniu krytu prístroja – hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom.
Pod krytom nie sú žiadne èasti, urèené pre kontakt s užívate¾om. Akúko¾vek opravu prenechajte
autorizovanému servisu.
- Symbol výkrièníku v rovnostrannom trojuholníku upozoròuje na zvláš dôležitú prevádzkovú
inštrukciu v manuály k zariadeniu.

24. Nevyhadzujte prístroj ani jeho súèasti do bežného domáceho odpadu. Pre zabránenie
poškodenia životného prostredia ako aj zdravia ¾udí, musí by tento produkt správne
recyklovaný. V prípade, že prístroj už nebudete potrebova alebo používa, odovzdajte ho na
skládku elektrického odpadu alebo predajcovi, ktorý je povinný zabezpeèi jeho správnu
recykláciu.
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Balenie
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Dia¾kový ovládaè

Batérie

Uživate¾ský Manuál

Všeobecná Informácie k Prevádzke
Pomocou tohto manuálu zistíte, že každodenné používanie prijímaèa je založené na
sérii užívate¾sky prívetivých menu na obrazovke. Tieto menu Vám pomôžu dosta z
vášho prijímaèa maximum úžitku, prièom Vás prevedú inštaláciou prijímaèa,
organizáciou a sledovaním programov a množstvom ïalších funkcií.
Všetky funkcie prijímaèa sú dostupné cez tlaèidlá na dia¾kovom ovládaèi, vybrané
funkcie sú dostupné aj pomocou tlaèidiel na prednom panely.
Prijímaè sa ve¾mi jednoducho ovláda a je pripravený pre ïalšie vylepšenia do
budúcnosti.
Uvedomte si prosím, že nový softvér môže zmeni niektoré funkcie vášho prijímaèa.
V prípade nejasností alebo problémov s prevádzkou vášho prijímaèa skontrolujte
príslušnú èas tohto manuálu vrátane èasti „Riešenie Problémov“, alebo kontaktujte
predajcu alebo autorizovaný servis.
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Ïia¾kový ovládaè
Key

Function
Zapína / vypína prijímaè
Vypína zvuk poèas sledovania programu

0~9

TV/RADIO

Priame zadanie èísla programu
alebo zadanie èíselnej hodnoty v menu
Prepína medzi módami TV a Rádio
Prepína na posledne sledovaný program

FAV
SHIFT

Zobrazí zoznam skupín ob¾úbených programov
Zapne funkciu Timeshift

FIND

Zobrazí okno „Find“ (Nájs)

INFO

Zobrazí informácie o aktuálnom programe

MENU

Vstup do menu prijímaèa

Prepne na ïalšiu / predchádzajúcu
Page+,Page- stránku v menu alebo v zozname
OK

EXIT

EPG
L
R

V-FORMAT
TXT

SLEEP

Vykoná vybranú položku v menu
alebo potvrdí zadanú hodnotu
Poèas sledovania prepína programy,
v menu presun na vyššiu alebo nižšiu položku
Poèas sledovania upravuje hlasitos
v menu presun v¾avo / vpravo
Návrat na predchádzajúce menu
alebo ukonèenie hlavného menu

Spustí EPG
Zobrazí okno „Audio“
Zmení HD Formát

Prepne do režimu Teletext
Aktivuje mód „Sleep“ (automatické vypnutie)
Zobrazí titulky resp. menu titulkov

RECORD

Spustí nahrávanie aktuálneho programu

,

Spustí a zastaví prehrávanie programu
Spustí zrýchlené prehrávanie vpred resp. vzad

Spustí spomalené prehrávanie vpred resp. vzad

TV/AV

Prepína medzi módami TV a AV

SAT

Zobrazí zoznam satelitov
Zvýši resp. zníži úroveò hlasitosti
Prepne na ïalší resp. predchádzajúci program

Obrázok je len ilustraèný, v skutoènosti sa objekt môže v detailoch odlišova.
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Rear Panel
Zadný
Panel

LNB IN: PRIPOJTE K SATELITNEJ ANTÉNE
LNB OUT: PRIPOJTE K INÉMU PRIJÍMAÈU
PRIPOJTE K DIGITÁLNEMU ZOSILÒOVAÈU

PRIPOJTE K PC PRE
AKTUALIZÁCIU SOFTVÉRU

NAPÁJANIE ZAP/VYP
PRIPOJTE K TV
POMOCOU SCART KÁBLA

PRIPOJTE KU AUDIO R/L NA TV
ALEBO AUDIO ZOSILÒOVAÈI

PRIPOJTE VIDEOPOMOCOU RCA KONEKTORU

PRIPOJTE K INTERNETU
PRIPOJTE K USB ZARIADENIU
PRIPOJTE K DV-OUT INPUT KONEKTORU NA TV

Pripojenie k TV pomocou SCART
Satelitná
Anténa

IN

TV
SCART

Obrázky sú len ilustraèné, v skutoènosti sa objekt môže v detailoch odlišova.

Inštalácia
Inštalácia
Pripojenie k TV pomocou RCA
Satelitná
Anténa

IN

VIDEO

AUDIO

TV
R

L

Pripojenie k Digitálnemu Zosilòovaèu

Satelitná
Anténa

Digitálny Audio
Zosilòovaè

L

R

DIGITAL AUDIO

Reproduktory

Obrázok je len ilustraèný, v skutoènosti sa objekt môže v detailoch odlišova.
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Hlavné Menu
Uistite sa, že prijímaè je správne nainštalovaný a popripájaný pomocou
zodpovedajúcich káblov. Ak zapnete prijímaè prvý krát, na obrazovke sa
automaticky zobrazí okno Hlavného menu.
Ak chcete vstúpi do menu prijímaèa poèas bežnej prevádzky, stlaète tlaèidlo
MENU na dia¾kovom ovládaèi.

Hlavné menu pozostáva z týchto 5 základných
podmenu:
- Editácia Programov (Edit Channel)
- Inštalácia (Installation)
- Systémové Nastavenia (System Setup)
- Doplnky (Tools)
- Nahrávanie (REC)

Tlaèidlo OK slúži na potvrdenie výberu poèas inštalácie, tlaèidlom LIST zobrazíte
zoznam dostupných možností, ak pri príslušnej vo¾be sú znaèky 3
4
. Èíselné
hodnoty je možné zada priamo pomocou èíselných tlaèidiel na dia¾kovom ovládaèi.
Tlaèidlami PR+, PR- sa pohybujete v menu hore resp. dolu po riadkoch. Pomocou
tlaèidiel

prepínate z hlavného menu na príslušné podmenu a pohybujete sa

z ¾avej strany menu na pravú a naopak.
Ak chcete ukonèi menu, stlaète tlaèidlo MENU alebo EXIT na dia¾kovom ovládaèi.
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Informácie
Ak nie je dostupný žiadny program, nie je možné opusti Hlavné menu pomocou
tlaèidiel MENU alebo EXIT. Systém zobrazí správu "Žiadne programy“
a obrazovka zošedne.
Pod-menu

Zošedne, ak nie je dostupný žiadny program

Editácia Programov
(Edit Channe)l

Zoznam TV Programov
Zoznam Rádio Programov
Vymaza všetky Programy
TV Systém
Jazyk
Miestny èas
Nastavenie Èasovaèov
Rodièovský zámok Nastavenie OSD
Nastavenie displeja Ob¾úbené
Ïalšie nastavenia

Inštalácia
(Installation)

S
Systémové
Nastavenia
(System Setup)

Nástroje
(Tools)

Hry (Game)
Nahrávanie (REC)

Jazyk
TV Systém
Miestny èas
Nastavenie Èasovaèov
Rodièovská ochrana Nastavenie OSD
Ob¾úbené
Nastavenie displeja
Informácie
Továrenské Nastavenie
Aktualizácia cez USB Aktualizácia cez Rs232
Prehrávaè Médií
Podmienený Prístup (CA)
Odpoji USB Zariadenie
Spoloèné Rozhranie (CI)
Nastavenie Miestnej Siete
Aktualizácia cez Sie
Predpoveï Poèasia RSS Èítaèka
Othello
Sudoku
Informácie
Nastavenie

1. Editácia Programov
1. Stlaète tlaèidlo OK alebo
. Zobrazí sa
dialógové okno "Zadajte Heslo". Menu sa zobrazí až
po zadaní správneho prístupového hesla. Heslo je
prednastavené na "0000".
2. Stlaète tlaèidla PR+, PR- pre pohyb kurzorom hore
a dolu.
3. Stlaète tlaèidlo EXIT alebo
pre prepnutie do
¾avého menu.
1.1 Zoznam TV Programov
1. Stlaète
pre výber satelitu.
2. Stlaète PR+, PR- pre výber programu, ktorý
chcete sledova a stlaète tlaèidlo OK pre zobrazenie
vybraného programu v malom okne na obrazovke.
Pohybom kurzoru hore a dolu vyberáte program,
zobrazovaný v malom okne.
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3. Stlaète tlaèidlo FAV pre aktiváciu okna FAV
(Ob¾úbené programy). Vyberte program a stlaète
OK. Zobrazí sa okno so zoznamom všetkých
skupín ob¾úbených programov. Vyberte skupinu,
do ktorej chcete vybraný program prida a stlaète
tlaèidlo OK. Vpravo ved¾a názvu programu v
zozname sa zobrazí znaèka. Stlaète tlaèidlo FAV
znova pre ukonèenie menu Ob¾úbených
programov.
4. Stlaète èervené funkèné tlaèidlo pre aktiváciu
okna „Zablokuj“. Vyberte program a stlaète OK pre
oznaèenie tohto programu znaèkou zámku.
Program môžete odblokova opätovným stlaèením
tlaèidla OK.
Stlaète èervené tlaèidlo znova pre ukonèenie
menu Blokovania programov.
5. Stlaète zelené funkèné tlaèidlo pre aktiváciu
okna „Zablokuj“. Vyberte program a stlaète OK pre
oznaèenie tohto programu. Program môžete
odblokova opätovným stlaèením tlaèidla OK.
Stlaète zelené tlaèidlo znova pre ukonèenie menu
Blokovania programov.

6. Stlaète žlté funkèné tlaèidlo pre aktiváciu okna
„Presuò“. Vyberte program a stlaète OK pre
oznaèenie tohto programu. Pomocou tlaèidiel PR+,
PR- vyberte v zozname pozíciu, kam chcete
vybraný program presunú a stlaète tlaèidlo OK pre
potvrdenie.
Stlaète žlté tlaèidlo znova pre ukonèenie menu
Presúvania programov.

7. Stlaète modré funkèné tlaèidlo pre aktiváciu
okna „Edituj programy“.
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Menu
Informácie
i . Triedi (èervené funkèné tlaèidlo)
Stlaète èervené tlaèidlo pre otvorenie okna pre
triedenie programov:
Názov (A-Z): Programy budú v zozname zoradené
abecedne od A po Z, prièom znak $ bude
vynechávaný, èísla sú vpredu, potom ve¾ké písmená
a nakoniec malé písmená.
Názov (Z-A): Programy budú zoradené v opaènom
poradí ako Názov (A-Z).
Bezplatné/Kódované: Na prvých miestach budú
zoradené vo¾né (nekódované) programy, až potom
budú zoradené kódované programy.
Zablokované: Všetky zablokované programy budú
zoradené na konci zoznamu.
ii. Editova (zelené funkèné tlaèidlo)
Stlaète zelené tlaèidlo pre aktiváciu okna „Editova“.
Vyberte v zozname program a stlaète tlaèidlo OK pre
zobrazenie dialógového okna Zmeò názov“. V tomto
okne pomocou èerveného tlaèidla prepínate medzi
ve¾kými a malými písmenami, zeleným tlaèidlom
vymažete znak na pozícii kurzora, tlaèidlami
posúvate kurzor v¾avo a vpravo; pomocou èíselných
tlaèidiel (0-9) zadávate príslušné znaky (viï. tabu¾ka
nižšie). Stlaète žlté tlaèidlo pre uloženie nového
názvu a opustenie menu alebo modré tlaèidlo pre
opustenie menu bez uloženia nového názvu do
pamäte.
Èíselné tlaèidlo
1

Znak po opakovanom stlaèení èíselného tlaèidla
.,*?!@1

2

ABC2

3

DEF3

4

GHI4

5

JKL5

6

MNO6

7

PQRS7

8

TUV8

9

WXYZ9

0

[space]_-0

Ak je názov prázdny, po stlaèení žltého tlaèidla sa zobrazí okno s nápisom "Názov“.
Stlaète tlaèidlo OK pre ukonèenie okna.
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iii. Vymaza (modré funkèné tlaèidlo)
Stlaète modré tlaèidlo pre zobrazenie dialógového
okna „Vymaza“. Vyberte program, urèený na
v y m a z a n i e a s t l a è t e O K . Ve d ¾ a v y b r a n é h o
programu sa zobrazí príslušná znaèka. Znaèku
môžete odstráni opätovným stlaèením tlaèidla
OK.
Stlaète tlaèidlo EXIT, zobrazí sa dialógové okno
"Skutoène chcete uloži? (Are you sure to save?)".
Vyberte „Áno“ a stlaète OK pre vymazanie
vybraného programu, alebo „Nie“ pre ukonèenie
menu bez uloženia.
1.2 Zoznam Rádio Programov
Pre zoznam rádiových programov platia rovnaké operácie ako sú popísané v èasti
1.1 Zoznam V Programov, v tejto èasti nie sú zvláš popisované.
1.3 Vymaza Všetko
Vyberte kurzorom položku „Vymaza Všetko“ a
stlaète OK. Zobrazí sa dialógové okno s varovaním
Pozor! Skutoène chcete vymaza všetky programy?".
Vyberte „Áno (Yes)“ a stlaète OK pre vymazanie
všetkých programov, alebo „Nie (No)“ pre ukonèenie
menu bez uloženia.

2. Inštalácia
1. Stlaète tlaèidlo OK alebo
. Zobrazí sa dialógové
okno "Zadajte Heslo". Menu Inštalácie sa zobrazí až po
zadaní správneho prístupového hesla. Heslo je
prednastavené na "0000".
2. Stlaète tlaèidla PR+, PR- pre pohyb kurzorom hore a
dolu.
3. Stlaète tlaèidlo EXIT alebo
pre prepnutie do ¾avého
menu.

2.1 Pripojenie Antény
1. Typ Pripojenia: Pomocou tlaèidiel

vyberte

medzi: Jeden (Single), Dual (Rovnaké - Same) a
Dual (Rôzne - Different).
2. LNB 1, LNB 2: Pomocou

nastavte pre

príslušný konvertor: Pevná anténa alebo
Motorizovaná anténa.
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2.2 Zoznam Satelitov
1. Pomocou tlaèidiel PR+, PR- vyberte satelit zo
zoznamu. Výber potvrïte tlaèidlom OK, vybraný
satelit sa oznaèí. Opätovným stlaèením tlaèidla OK
zrušíte jeho oznaèenie.
2. Ak nie je v zozname žiadny satelit, èervené a
modré funkèné tlaèidlá sú neplatné
3. Stlaète èervené tlaèidlo pre zobrazenie okna
„Editova Satelit“. Pomocou tlaèidiel PR+, PRpohybujete kurzorom hore a dolu.
Názov: Pomocou èíselných tlaèidiel môžete zmeni
názov satelitu - viï. èas „Editácia programov“.
Zemepisná dåžka (Longitude): Pomocou tlaèidiel

môžete prepnú medzi

východnou (east) a západnou (west) dåžkou. Po stlaèení OK upravte pomocou
èíselných tlaèidiel zemepisnú dåžku. Stlaète EXIT alebo PR+, PR- pre ukonèenie
editaèného menu. Zemepisnú dåžku je možné zada v rozsahu od 1 do 180 stupòov.
Po zadaní èísla mimo tohto rozsahu, systém po stlaèení žltého tlaèidla zobrazí
správu „Mimo rozsah".
Stlaète žlté tlaèidlo pre uloženie nastavenia a ukonèenie menu alebo modré tlaèidlo
pre ukonèenie menu bez uloženia.
4.

Stlaète zelené tlaèidlo pre zobrazenie okna

„Prida Satelit“. Operácie v tomto menu sú rovnaké
ako pre menu „Editova Satelit“ - viï èas vyššie..

5. Stlaète modré tlaèidlo pre zobrazenie
dialógového okna

"Urèite vymaza?". Vyberte

„Áno“ a stlaète OK pre vymazanie vybraného
satelitu alebo „Nie“ pre zrušenie vymazania.
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2.3 Nastavenie Antény
Èas A: Pevná anténa
Predpokladajme, že ste v menu „Pripojenie Antény“
nastavili „Pevná Anténa“:
1 Tuner: Zobrazí vybraný LNB konvertor.
2. Satelit: V tejto položke sú zobrazované všetky
satelity vybrané zo zoznamu.
Tlaèidlami

postupne nastavíte jednotlivé

satelity, alebo stlaète tlaèidlo OK pre zobrazenie
okna so zoznamom satelitov. Vyberte želaný satelit
a potvrïte tlaèidlom OK.
3 . L N B F r e k . , Tr a n s p o n d é r, D i S E q C 1 . 0 ,
DiSEqC1.1, 22K, Polarizácia: Parametre nastavte
rovnakým spôsobom, ako je uvedené vyššie.
Èas B: Motorizovaná anténa
Predpokladajme, že ste v menu „Pripojenie
Antény“ nastavili Motorizovanú Anténu.
1. Tuner: Zobrazí vybraný LNB konvertor.
2. Typ LNB: Vyberte zodpovedajúci typ LNB.
3. Typ Motora: vyberte medzi DiSEqC1.2 a
USALS. Ak vyberiete DiSEqC1.2, nasledujúce
položky „Vaša zem. dåžka“ a „Vaša zem. šírka“
budú neaktívne - zošednú.
4. Vymaza Všetko: Vyberte túto položku a
stlaète OK. Zobrazí sa dialógové okno „Naozaj
chcete vymaza nastavené pozície satelitov? (Are
you sure to clear set satellite position of this
t u n e r ? ) " . Vy b e r t e „ Á n o “ a s t l a è t e O K p r e
vymazanie parametrov aktuálneho tunera.
5. Nastavenie Motora: Vyberte položku a stlaète
tlaèidlo OK pre zobrazenie menu nastavenia.
Satelit: Opakovaným stláèaním

vyberte

príslušný satelit, alebo stlaète tlaèidlo OK pre
zobrazenie okna so zoznamom satelitov. Vyberte
želaný satelit a potvrïte tlaèidlom OK.
Transpondér: Vyberte rovnako ako je popísané
vyššie.
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Èíslo Pozície, & Uloži: Rozsah je od 0 do 63. „0" znamená pôvodnú pozíciu.
Hodnoty pre jednotlivé pozície satelitov si môžete zisti pri natáèaní antény.
Prejs na X (Go to X): Stlaète

OK pre zobrazenie zoznamu z ktorého vyberte

príslušnú pozíciu (odkaz alebo z 1do 63).
Západ <Uloži> Východ: Stlaète
tlaèidla

pre natoèenie antény na západ, stlaèením

natoèíte anténu na východ. Stlaète OK, zobrazí sa dialógové okno

„Naozaj zmeni pozíciu tohto satelitu?“. Vyberte „Áno“ pre uloženie novej pozície
alebo „Nie“ pre zrušenie operácie.
Prepoèíta: Stlaète OK pre zobrazenie dialógového okna „Naozaj zmeni pozíciu
tohto satelitu?“. Vyberte „Áno“ pre prepoèítanie novej pozície.

5. Nastavenie Limitu: Stlaète OK pre zobrazenie
okna Nastavenia limitov.
Nastavenie Limitov: Tlaèidlami

vyberte:

Limit vypnutý, Východný Limit, Západný Limit.
Nastavenie Limitu: Nastavte kurzor na položku
„Nastavenie Limitu“. Pomocou tlaèidiel
upravte limit západne alebo východne.
Východzia poloha: Vyberte položku a stlaète OK
pre natoèenie antény na východziu pozíciu. Ak je
nastavené „Vypnutie limitov“, toto tlaèidlo je šedé.
6. Ak nastavíte typ motora USALS, položka
„Vymaza všetko“ bude šedá.
Vaša zem. dåžka, Vaša zem. šírka: Tlaèidlami
na príslušnej položke prepínate medzi
Západ a Východ, resp. Sever a Juh. Stlaète
tlaèidlo OK pre vstup do editaèného módu.
Pomocou èíselných tlaèidiel (0-9) zadajte hodnoty
vašej zemepisnej dåžky a šírky. Stlaète tlaèidlo
MENU alebo EXIT pre opustenie menu.
Rozsah hodnôt pre zem. dåžku je od 0 do 180, pre
zem. šírku je rozsah platných hodnôt od 0 do 90.
Pri prekroèení platných hodnôt systém zobrazí
dialógové okno „Mimo Rozsahu“. Tlaèidlom OK
môžete zatvori toto okno.
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7. Nastavenie Motora: Stlaète OK pre vstup do
menu nastavenia motora.
Satelit, Transpondér: Tlaèidlami

vyberte

satelit alebo transpondér, alebo stlaète OK pre
výber zo zoznamu.

2.4 Preh¾ada jeden Satelit
vyberte satelit alebo
1. Satelit : Tlaèidlami
stlaète OK pre výber zo zoznamu. Vyberte želaný
satelit. Výber potvrïte tlaèidlom OK.
2. Len nekódované: Pomocou tlaèidiel
vyberte „Áno“ alebo „Nie“.
3. H¾ada programy: Pomocou tlaèidiel
vyberte typ programov: TV+Rádio, TV

alebo

Rádio.
4. Sieové vyh¾adávanie: Vyberte medzi „Áno“ a
„Nie“. Ak je Režim vyh¾adávania nastavený na
„Automatické“, táto položka je neaktívna.
5. Režim vyh¾adávania: Pomocou tlaèidiel
nastavte na „Automatické vyh¾adávanie“ alebo
„Predvolené vyh¾adávanie“ (vyh¾adávanie na
predvolených frekvenciách).
6. Tuner: Zobrazí vybraný LNB konvertor.
7. Vyh¾ada: Nastavte kurzor na toto tlaèidlo a
stlaète OK pre zaèatie vyh¾adávania.
2.5 Vyh¾adávanie viacerých satelitov
Pomocou tohto menu môžete preh¾adáva naraz
nieko¾ko satelitov.
1. Satelit : V spodnej èasti sú zobrazené všetky
vybrané satelity. Pomocou t laèidiel

m ôžete

medzi nimi prepína.
2. Len nekódované: Pomocou tlaèidiel
vyberte „Áno“ alebo „Nie“.
3. H¾ada programy: Pomocou tlaèidiel
vyberte typ programov: TV+Rádio, TV
Rádio.

alebo
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4. Sieové vyh¾adávanie: Vyberte medzi „Áno“ a „Nie“. Ak je Režim vyh¾adávania
nastavený na „Automatické“, táto položka je neaktívna.
5. Režim vyh¾adávania: Pomocou tlaèidiel

nastavte na „Automatické

vyh¾adávanie“ alebo „Predvolené vyh¾adávanie“ (vyh¾adávanie na predvolených
frekvenciách).
6. Tuner: Zobrazí vybraný LNB konvertor.
2.6 Zoznam Transpondérov
1. Tlaèidlami PR+,PR- vyberte príslušný satelit.

2. Stlaète èervené tlaèidlo pre zobrazenie
dialógového okna „Edituj TP“.
Frekvencia, Prenosová rýchlos: Tlaèidlami
môžete upravi parametre po krokoch,
alebo použite èíselné tlaèidla (0-9) pre priame
zadanie hodnoty príslušného parametru.
Rozsah pre zadanie frekvencie je od 3000 do
13500, rozsah hodnôt pre prenosovú rýchlos je
od 1000 do 45000. Ak zadáte hodnotu mimo
tento rozsah, parameter sa vráti na pôvodnú
hodnotu.
Polarizácia: Tlaèidlami

prepínate medzi

Vertikálnou a Horizontálnou polarizáciou.

3. Stlaète zelené tlaèidlo pre zobrazenie
dialógového okna „Pridaj transpondér“. Všetky
operácie v tomto okne sú rovnaké ako pre okno
„Edituj transpondér“ - viï vyššie.

4. Stlaète žlté tlaèidlo pre zobrazenie
dialógového okna " Urèite vymaza?". Vyberte
„Áno“ a stlaète OK pre vymazanie vybraného
transpondéra, alebo stlaète tlaèidlo EXIT pre
zrušenie operácie.
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5. Stlaète modré tlaèidlo pre zobrazenie
dialógového okna „Preh¾adaj transpondér“.
Len nekódované, H¾ada programy, Sieové
vyh¾adávanie: Pomocou tlaèidiel

upravte

príslušné nastavenie. Presuòte kurzor na tlaèidlo
OK a stlaète OK pre zaèatie vyh¾adávania.
3. Systémové Nastavenia
1. Stlaète OK alebo

pre presun kurzoru na

pravú stranu menu.
2. Pomocou tlaèidiel PR+, PR- presúvate kurzor
hore alebo dolu.
3. Stlaète EXIT alebo

pre presun kurzoru na

¾avú stranu menu.

3.1 Jazyk
1. Stlaète OK pre vstup do menu nastavenia
jazyka. Pomocou tlaèidiel PR+, PR- vyberte
želanú položku a tlaèidlami

môžete vybra z

dostupných jazykov.
2. Stlaète MENU alebo EXIT pre uloženie
nastavení do pamäte a ukonèenie tohto menu.

3.2 TV Systém
Stlaète OK pre vstup do menu nastavenia TV
systému. Pomocou tlaèidiel PR+, PR- vyberte
želanú položku a tlaèidlami

upravte

nastavenie. Zmena sa prejaví okamžite.
1. Rozlíšenie: Vyberte medzi 480i, 576i, 720p a
1080i.
2. Proporcie obrazu: Vyberte medzi 4:3LetterBox,
4:3PanScan, 16:9 a Auto.
3. Video výstup: Nastavte YUV, RGB alebo CVBS.
4. Digitálny zvuk: Vyberte medzi LPCM Out, Auto
a BS Out.
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3.3 Nastavenie Obrazu
Pre úpravu parametra použite tlaèidlá

.

1. Jas: Nastavte v rozsahu 0-100.
2. Kontrast: Nastavte v rozsahu 0-100.
3. Sýtos: Nastavte v rozsahu 0-100.
4. Odtieò: Nastavte v rozsahu 0-100.
5. Ostros: Nastavte v rozsahu 0-100.

3.4 Nastavenie miestneho èasu
1. Letný èas: Nastavte na „Zapnutý“ alebo
„Vypnutý“.
2. GMT - Èasový posun: Ak je položka
„Používa GMT“ zapnutá, systém získa
informácie o aktuálnom èase a dátume
automaticky.

V takom prípade budú položky

„Dátum“ a „Èas“ neaktívne. Nastavte správny
èasový posun v položke „GMT - èasový posun“.
Systém je prednastavený tak, že položka
„Používa GMT“ je aktivovaná.
3.Dátum, Èas: Ak je položka „Používa GMT“ vypnutá, položky Dátum a Èas sú
aktívne. Pomocou èíselných tlaèidiel nastavte želané hodnoty. Po nastavení stlaète
MENU alebo EXIT, èas a dátum sa uložia do pamäte. Ak zadáte neplatnú hodnotu,
systém vypíše na obrazovke správu „Neplatné zadanie! Pokraèova?“ Vyberte
„Áno“ pre úpravu hodnôt, alebo „Nie“ pre ukonèenie nastavenia bez uloženia.
3.5 Nastavenie Èasovaèov
Ak nie sú dostupné žiadne programy, toto menu
nie je aktívne. Celkovo je možné nastavi až
osem rôznych èasovaèov. Vyberte niektorý
èasovaè a stlaète tlaèidlo OK pre vstup do menu
nastavenia èasovaèa.
1. Režim èasovaèa: Položka je prednastavená
na „Vyp.“. Opakovanie èasovaèa je možné
nastavi na: jeden krát, denne, týždenne,
mesaène alebo roène.

22

Informácie oo Menu
Menu
Informácie
2. Služba èasovaèa: Nastavte „Program“ alebo
„Nahrávanie“. Ak nastavíte „Program“, v ïalšom
riadku menu v položke „Zapni program“ nastavte
program, na ktorý sa prijímaè automaticky prepne
v nastavenom èase. Ak nastavíte „Nahrávanie“, v
ïalšej položke vyberte niektorú zo správ pre
zobrazenie v danom èase: Narodeniny, Výroèie,
Všeobecná pripomienka. V tomto prípade bude
neaktívna položka „Èas trvania“.
3. Dátum zapnutia, Zaèni o: Pomocou èíselných
tlaèidiel zadajte dátum a èas zaèiatku èasovaèa.
Èas trvania: Zadajte èas trvania èasovaèa pomocou èíselných tlaèidiel. Po
uplynutí nastaveného èasu sa prijímaè automaticky vypne.
Stlaète tlaèidlo MENU alebo EXIT pre uloženie nastavení a ukonèenie menu.
3.6 Rodièovský Zámok
Pred vstupom do menu rodièovskej ochrany je
potrebné zada správne heslo. Heslo je
prednastavené na 0000.
1. Zamknutie Menu: Pomocou tlaèidiel
nastavte položku na „Zapnuté“ (pre vstup do menu
prijímaèa je potrebné zada heslo) alebo
„Vypnuté“.
2. Zamknutie programu: Pomocou tlaèidiel
nastavte položku na „Zapnuté“ alebo
„Vypnuté“ (prednastavené).
Ak je položka nastavená na „Zapnuté“, pri prepnutí na program zablokovaný v Menu
editácie zoznamu programov bude potrebné zada správne heslo.
3. Nové heslo: Pomocou èíselných tlaèidiel (0-9) zadajte nový prístupový kód.
4. Potvrïte heslo: Zadajte vaše nové heslo ešte raz. Kód zadaný v tejto položke
musí by rovnaký, ako ste zadali v položke „Nové heslo“. Ak sú obidva kódy
identické, na obrazovke sa zobrazí správa „Zmena hesla úspešná!“. V opaènom
prípade budete musie vykona potvrdenie ešte raz.
3.7 Nastavenie OSD
1. Èas zobrazenia OSD: Pomocou tlaèidiel
nastavte hodnotu od 1 do 10. Hodnota je
prednastavená na 5.
2. Prieh¾adnos OSD: Pomocou tlaèidiel
nastavte parameter na Vyp., 10%, 20%, 30% alebo
40%. Prieh¾adnos OSD menu je prednastavená
na „Vypnutá“.
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3.8 Ob¾úbené
Ob¾úbené programy je možné priradi do niektorej
z ôsmych skupín. Pomocou tlaèidiel PR+, PRvyberte želanú skupinu a stlaète OK. Vybranú
skupinu je možné premenova rovnako ako bolo
uvedené v predchadzajúcom texte - napr. v èasti
„Prida satelit“.
3.9 Iné nastavenia
1. Napájanie LNB: Môžete nastavi „Vypnuté“
alebo „Zapnuté“.
2. Prehráva programy: Vyberte medzi „Všetky“,
Vo¾né“ alebo „Kódované“.
3. Zmeò kanál: Nastavte efekt pri prepnutí
programu: „Èierna obrazovka“ alebo „Zamrznutý
obraz“.
4. Automatické vypnutie: Nastavte „Zapnuté“
alebo „Vypnuté“.
4. Nástroje
1. Stlaète OK alebo

pre vyvolanie dialógového

okna „Zadajte heslo“. Do menu „Nástroje“ sa
dostanete až po zadaní správneho hesla. Heslo je
prednastavené na 0000.
2. Pomocou tlaèidiel PR+, PR- presúvate v menu
kurzor hore a dolu.
3. Stlaèením tlaèidla EXIT alebo

sa prepnete

na ¾avú stranu menu.
4.1 Informácie
Stlaène tlaèidlo OK pre zobrazenie informaèného okna
4.2 Továrenské Nastavenie
Vyberte položku „Továrenské nastavenie“ a stlaète
OK. Vyberte možnos „Áno“ pre nahratie pôvodných
továrenských nastavení prijímaèa, všetky naladené
programy a nastavené hodnoty budu vymazané.
Vyberte „Nie“ a stlaète OK, alebo stlaète tlaèidlo
MENU alebo EXIT pre ukonèenie menu bez nahratia
továrenskych nastavení.
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4.3 Aktualizácia cez RS232
1. Pomocou tlaèidiel
a
vyberte niektorú z
možností:
allcode, maincode, card, Radioback,
keydate defaultdb, userdb. Položka je prednastavená
na “allcode“.
2. Nastavte kurzor na tlaèidlo „Štart“ a stlaète OK pre
zaèatie aktualizácie softvéru cez sériový port.
Èítaèka Kariet
4.4 Spoloèné rozhranie - Common Interface*
Vložte príslušný CI modul do CI slotu. Potom vložte do
modulu zodpovedajúcu smart kartu tak, aby èip na karte
smeroval nahor.
Zatlaète kartu do modulu aby z modulu trèalo iba
nieko¾ko milimetrov karty.
Ak chcete vybra modul zo slotu, stlaète tlaèidlo na ¾avej
strane slotu.

CI Slot

Stlaète OK pre vstup do hlavného menu.
V menu môžete nájs detailné informácie o vloženej karte.

4.5 Podmienený Prístup - Conditional Access

CA Slot

Vložte do CA slotu zodpovedajúcu smart kartu tak, aby èip
na karte smeroval nahor.
Zatlaète kartu do slotu aby z modulu trèalo iba nieko¾ko
milimetrov karty.
Vyberte v menu položku „Podmienený prístup (Conditional
Access)“ a stlaète OK. Zobrazí sa podmenu zo štyrmi
položkami: Informácie o CA (About CA Info), Zmena PIN
(Change PIN), Zmena podpisu (Change Signature PIN),
Vekové obmedzenie (Maturity Leve).
4.5.1 Informácie o CA
V tomto podmenu sú zobrazené základné informácie
o CA: Stav karty, ID systému CAS, Verzia rozhrania,
Èíslo karty, Poèet sekcií, Indikátor krajiny a
Nastavenie vekového obmedzenia.

*Iba pre AB CryptoBox 450HD
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4.5.2 Zmena PIN
Toto menu je urèené pre nastavenie PIN kód vašej smart
karty. Zadanie správneho PIN kódu je požadované pri
zmene nastavenia Vekového obmedzenia.
Pre zmenu PIN kódu je potrebné pozna starý (aktuálny)
PIN kód. Starý PIN zadajte do po¾a „Aktuálny PIN“.
Potom zadajte nový PIN do po¾a „Nový PIN“ a „Potvrï
PIN“. Oba kódy musia by zadané identicky. Presuòte
kurzor na tlaèidlo „Zmeò PIN“ a stlaète OK.
Na obrazovke sa zobrazí dialógové okno, informujúce o
výsledku operácie.
PIN kód môže pozostáva iba z arabských èísel.
4.5.3 Zmena autentifikácie (Signature PIN)
Zmenu kódu vykonajte rovnakým spôsobom, ako je
uvedené vyššie.
Poznámka: Autentifikaèný PIN kód bude
zablokovaný, ak tri krát zadáte nesprávny kód. V
takomto prípade kontaktujte vášho predajcu.
4.5.4 Vekové obmedzenie (Maturity Level)
Zadajte správny PIN kód, vyberte položku „Vekové obmedzenie (Maturity level) a nastavte
úroveò: A-Over18 (nad 18), X-Erotic (erotické), G-General audience (bez obmedzenia),
PG-Parental Guidance (Rodièovská kontrola). Presuòte kurzor na tlaèidlo „Zmeò vekové
obmedzenie (Change Maturity level) a stlaète OK. Zobrazí informaèná správa.
4.5.5 Stav Predplatenia (Subscription Status)
V tomto okne sú zobrazené detailné informácie o stave predplatenia vašej karty.
4.5.6 Even Status
V tomto okne sú zobrazené detailné informácie o Event Status.
4.5.7 Token Status
V tomto okne sú zobrazené detailné informácie o Tokens Status.
4.6 Aktualizácia cez USB
1. Súbor aktualizácie (Upgrade File): Zobrazí súbor urèený pre aktualizáciu.
2. Mód aktualizácie (Upgrade Mode): Vyberte medzi AllCode, main code, defaultdb, userdb a
Dump. Po zmene módu sa v políèku „Súbor aktualizácie“ automaticky zobrazí zodpovedajúci
súbor - viï. tabu¾ka nižšie:
Mód
All code :
Main Code:
Radio back:

Default db:
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Charakteristika súboru
Súbory typu "*.abs"
Súbory typu ¡*.abs¡
Súbory typu "*.abs",
obrázok bude použitý ako
pozadie pre menu
aj pre rádio.
Súbory typu "*.abs"

3. Vyberte mód a súbor pre aktualizáciu. Nastavte kurzor na tlaèidlo „Štart“ a stlaète
OK. Ak je k prijímaèu pripojené korektné USB zariadenie, zaène príjem dát z USB do
vášho prijímaèa. Priebeh sahovania dát je možné vidie na indikátore. Ak nie je
pripojené žiadne USB zariadenie, táto položka je neaktívna.
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4.7 Prehrávaè Médií (Media Player)
Toto menu je neaktívne, ak k prijímaèu nie je
pripojené USB pamäové zariadenie. Po odpojení
USB zariadenia alebo po vypnutí sa zoznam
mediálnych súborov neuloží.
Tlaèidlami Hore / Dolu sa pohybujete v menu po
jednotlivých zložkách a súboroch. Vyberte želanú zložku
alebo súbor a stlaète OK. Po ukonèení prehrávania sa
prijímaè automatický vráti do USB menu.
Funkcie farebných tlaèidiel pri prehrávaní:
1. Zelené tlaèidlo: Oznaèenie vybraného súboru znaèkou „ob¾úbený“ a jeho pridanie do
zoznamu pre prehrávanie.
2. Žlté tlaèidlo: Oznaèenie všetkých súborov v zložke znaèkou „ob¾úbený“.
3. Èervené tlaèidlo: Zobrazí zoznam súborov pre prehrávanie (Play List).
4. Modré tlaèidlo: Vstup do menu editácie.
Funkèné tlaèidlá:
Opakovaným stláèaním tlaèidla 0 prepínate medzi
zoznamami: Hudba, Fotografia, Video a Nahrávky.
V zozname „Fotografia“
Stlaète tlaèidlo 1 pre zobrazenie okna „Triedi“.
Stlaète tlaèidlo 2 pre zobrazenie okna “Nastavenie“.
Stlaète tlaèidlo 3 pre vstup do módu viacnásobného
zobrazenia.

V menu editácie:
Èervené tlaèidlo: Zobrazí sa okno pre premenovanie
vybraného súboru. Pomocou èíselných tlaèidiel na DO
môžete zada nový názov súboru.
Zelené tlaèidlo: Zobrazí sa okno pre kopírovanie
vybraného súboru. Pomocou tlaèidiel
vyberte
miesto, kam má by súbor skopírovaný a stlaète zelené
tlaèidlo pre zaèatie kopírovania.
Žlté tlaèidlo: Vyberte súbor a stlaète žlté tlaèidlo. Súbor bude oznaèený symbolom
vymazania. Stlaète žlté tlaèidlo ešte raz, symbol zmizne. Stlaète tlaèidlo OK, zobrazí sa
dialógové okno „Naozaj vymaza?“. Vyberte Áno“ pre vymazanie, alebo „Nie“ pre
ukonèenie bez vymazania.
Modré tlaèidlo: Vytvorí sa nová zložka, èíselnými tlaèidlami môžete zada názov zložky.
V zozname „Hudba“
Stlaète tlaèidlo 1 pre zobrazenie okna „Triedi“.
Stlaète tlaèidlo 2 pre výber módu opakovania prehrávania.
Funkcia farebných tlaèidiel je rovnaká.
V zozname „Video“
Stlaète tlaèidlo 1 pre zobrazenie okna „Triedi“.
Funkcia farebných tlaèidiel je rovnaká.
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V zozname „Nahrávky“
Èervené tlaèidlo: Zobrazí sa okno pre premenovanie
súboru. Použite èíselné tlaèidlá pre zadanie názvu.
Zelené tlaèidlo: Zablokuje vybraný súbor.
Žlté tlaèidlo : Vymaže vybraný súbor.

4.8 Bezpeène odstráni USB zariadenie
Vyberte túto položku a stlaète OK. Zobrazí sa správa „Teraz môžete bezpeène
odstráni USB zariadenie“. Potom môžete odpoji vaše USB zariadenie od
prijímaèa.
4.9 Nastavenie Lokálnej Siete
HDCP: Vyberte medzi „Zapnutý“ a „Vypnutý“. Ak je
vo¾ba nastavená na „Zapnutý“, položky „IP Adresa“,
„Maska podsiete“ a „Brána“ sú neaktívne.
Pomocou èíselných tlaèidiel zadajte parametre siete.
4.10 Aktualizácia cez Sie
1. Protokol: Vyberte medzi HTTP a FTP.
2. Typ URL: Vyberte medzi „Èíslo“ a „Reazec“.
3. URL: Zadajte adresu pomocou tlaèidiel 0-9.
4. Užívate¾: Zadajte meno pomocou tlaèidiel 0-9.
5. Heslo: Zadajte heslo pomocou tlaèidiel 0-9..
6. Vyberte Štart a stlaète OK pre spustenie aktualizácie.
Stlaète zelené tlaèidlo pre vymazanie znaku alebo èísla.
Èerveným tlaèidlom prepínate medzi módmi zadávania.
4.11 Predpoveï Poèasia (Weather Forecast)
Stlaète zelené tlaèidlo pre pridanie mesta (Add City)
Stlaète žlté tlaèidlo pre vymazanie mesta (Delete City)
Stlaète èervené tlaèidlo pre aktualizáciu dát (Update).

4.12 Èítaèka RSS (RSS Reader)
Zoznam dostupných RSS kanálov je v ¾avom okne.
Zoznam RSS správ je v pravom okne.
Pomocou tlaèidiel PR+, PR- vyberáte želaný kanál.
Stlaète èervené tlaèidlo pre aktualizáciu dát (Update).
Stlaète zelené tlaèidlo pre pridanie kanálu (Add Channel)
Stlaète žlté tlaèidlo pre vymazanie kanálu (Delete
Channel)
Stlaète modré tlaèidlo pre editáciu kanálu (Edit Channel).
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5. Hry
1. Stlaète OK alebo
pre vstup do menu hier.
2. Tlaèidlami PR+, PR- pohybujete kurzorom hore a dolu.
3. Stlaète EXIT alebo
pre návrat do ¾avého menu.
4. Vyberte hru, ktorú si chcete zahra a stlaète OK pre jej
spustenie.

6. Nahrávanie
6. 1 Informácie o HDD
V tomto menu sú zobrazené informácie o pripojenom
pamäovom zariadení.
Èervené tlaèidlo: Naformátovanie disku.
Zelené tlaèidlo: Zobrazenie okna pre nastavenie PVR.
6. 2 Nastavenie PVR
1. Timeshift: Zapnite alebo vypnite funkciu Timeshift.
2. Preskoè o: Vyberte medzi 30sec, 1min, 5 min, 10 min
a 30 min.
3. Timeshift to Record: Zapnite alebo vypnite funkciu.
4. PS Record: Zapnite alebo vypnite funkciu.

7. Klávesové Skratky
7.1 Info
Stlaète INFO pre zobrazenie informaènej lišty.
Stlaète tlaèidlo INFO ešte raz, zobrazí sa
programový sprievodca aktuálneho programu.
7.2 EPG
Stlaète tlaèidlo EPG pre zapnutie menu
Elektronického programového sprievodcu.
1. Stlaète PR+, PR-,

pre pohyb v menu

hore, dolu, vpravo alebo v¾avo.
2. Stlaète èervené tlaèidlo pre zobrazenie
èasovej lišty. Tlaèidlami PR+, PR- a

sa

pohybujete po èasovej lište hore, dolu, vpravo
alebo v¾avo.
: Stlaète OK na tomto tlaèidle pre návrat do
menu EPG
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: Stlaète OK na tomto tlaèidle pre návrat
kurzoru na aktuálny èas.
: Stlaète OK pre posun vzad a vpred na
èasovej osi po polhodinových intervaloch.
: Stlaète OK pre posun vzad a vpred na
èasovej osi po hodinových intervaloch.
: Stlaète OK pre posun vzad a vpred na
èasovej osi po dòoch.
3. Detailné Informácie: V menu EPG vyberte pomocou tlaèidiel

PR+, PR-

program a stlaète OK pre zobrazenie detailných informácií o aktuálnom programe.

4. Stlaète zelené tlaèidlo pre vstup do menu Èasovaèov. Aktuálny program môžete
priamo zada do niektorého z ôsmych èasovaèov. Ak sú všetky èasovaèe obsadené,
na obrazovke sa zobrazí „Èasovaè je plný!“.
7.3 Tlaèidlo Find
Stlaète tlaèidlo FIND pre zobrazenie okna
„Nájdi“. Pomocou èíselných tlaèidiel na
dia¾kovom ovládaèi vložte znaky textu, ktorý
chcete vyh¾ada, farebnými tlaèidlami vykonajte
príslušnú operáciu.
7.4 Èíselné tlaèidlá
Použite èíselné tlaèidlá (0-9) pre priame
zadanie èísla želaného programu.
Ak je zadané èíslo mimo platných èísel v zozname programov, na obrazovke sa
zobrazí „Zvolený program neexistuje“. Stlaète tlaèidlo OK pre zavretie okna.
7.5 TV/RADIO
V režime normálneho sledovanie stlaète tlaèidlo TV/RADIO pre prepnutie medzi
módmi TV a Rádio.
7.6 Tlaèidlá Hore / Dolu (Prepínanie programov)
Stlaète PR+, PR- pre prepnutie na nasledujúci / predchádzajúci program v
zozname. Ak je prijímaè v režime „Všetky satelity“, prepínate medzi všetkými
programami. Ak je satelit v režime „Jeden satelit“, prepínate len medzi programami
z tohto špecifického satelitu.
7.7 Tlaèidlá V¾avo / Vpravo (Volume+/-)
Stlaète tlaèidlá
pre úpravu hlasitosti.
Tlaèidlom
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znížite hlasitos, tlaèidlom

hlasitos zvýšite.
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7.8 Vypnutie zvuku (Mute)
Stlaète tlaèidlo
tlaèidlami

pre úplne vypnutie zvuku. Ïalším stlaèením tohto tlaèidla alebo
opä zapnete zvuk.

7.9 Tlaèidlo Pause
Poèas sledovania programu zastavíte stlaèením tlaèidla PAUSE obraz, zatia¾ èo
zvuk pobeží ïalej. Opätovným stlaèením tlaèidla PAUSE sa obraz vráti do živého
vysielania.
7.10 Tlaèidlo OK
1. Poèas sledovania TV alebo poèúvania rádia stlaèením
tlaèidla OK zobrazíte Zoznam TV resp. Rádio
programov.
2. Tlaèidlami PR+, PR- sa v zozname pohybujete hore a
dolu. Vyberte želaný program a stlaète OK. Prijímaè sa
prepne na vybraný program.
3. Tlaèidlami
môžete vybra satelit.
4. Stlaète MENU alebo EXIT pre zavretie tohto okna.
7.11 Tlaèidlo Audio
1. Stlaète tlaèidlo AUDIO pre zobrazenie menu pre
nastavenie zvuku.
2. Tlaèidlami
môžete zvuk nastavi na: Left (¼avý
kanál), Right (Pravý kanál), Stereo, a Mono.
3. Zmena zvukového módu sa prejaví iba na aktuálnom
programe, nie na všetkých programoch v zozname.
4. Stlaète MENU alebo EXIT pre ukonèenie tohto menu.
7.12 Tlaèidlo Recall
Stlaète tlaèidlo
pre prepnutie z aktuálneho programu na posledne sledovaný
program.
7.13 Tlaèidlo FAV
1. Stlaète tlaèidlo FAV pre otvorenie menu Skupín
ob¾úbených programov.
2. Pomocou tlaèidiel
a
vyberte skupinu.
Tlaèidlami PR+, PR- vyberte želaný program.
Stlaète OK pre prepnutie na vybraný program.
Tlaèidlami MENU alebo EXIT ukonèíte menu.
3. Ak nie sú uložené žiadne ob¾úbené programy,
zobrazí sa správa „Žiadny ob¾úbený program“ po
stlaèení tlaèidla FAV.
7.14 Teletext
Stlaète tlaèidlo pre zobrazenie teletextu aktuálneho programu. Ak program nevysiela
teletext, na obrazovke sa zobrazí „Žiadne teletextové dáta“. Stlaète tlaèidlo EXIT pre
ukonèenie.
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Problémov
Riešenie
Problém

Možná príèina

Èo robi

Displej na prednom
panely nesvieti.

Nie je pripojený napájací kábel.

Skontrolujte, èi je napájací kábel
pripojený do zásuvky.

Nie je obraz ani zvuk,ale na
prednom panely svieti
èervené svetlo.

Prijímaè je vypnutý do Standby módu.

Stlaète tlaèidlo zapnutia (Standby).

Satelitná anténa nemieri priamo
na satelit na orbite.

Upravte pozíciu antény.
Skontrolujte úroveò signálu
v menu „Nastavenie antény“.

Žiadny alebo slabý signál.

Skontrolujte kabeláž medzi anténou,
LNB konvertorom a prijímaèom.
Upravte pozíciu antény.

Satelitná anténa nemieri priamo
na satelit na orbite.

Upravte pozíciu antény.

Signál je príliš silný.

Pripojte na výstup LNB konvertora
tlmiaci èlánok.

Satelitná anténa je príliš malá.

Vymeòte za väèšiu anténu.

Použitý LNB konvertor s vysokým
šumovým èíslom.

Vymaòte za LNB konvertor s nižším
šumovým èíslom.

Poškodený LNB konvertor.

Vymeòte LNB konvertor.

Po zapnutí nie je
na obrazovke obraz.

Systém je zapojený cez RF káble.

Skontrolujte respektíve správne
nalaïte UHF kanál .

Iný video signál alebo
terestriálne vysielanie ruší
satelitný príjem.

Systém je zapojený cez RF káble
a výstupný kanál prijímaèa interferuje
s existujúcim video alebo terestriálnym
signálom.

Zmeòte vystupný kanál na vhodnejší,
alebo zapojte systém pomocou SCART
kábla.

Vybité batérie.

Vymeòte batérie.

Nemierite dia¾kový ovládaè správne.

Mierte dia¾kovým ovládaèom priamo na
prijímaè. Skontrolujte, èi nieèo neblokuje
snímaè na prijímaèi.

Nie je zvuk alebo obraz.

Zlý alebo rozkockovaný
obraz.

Dia¾kový ovládaè nepracuje.

Poznámka: Ak ste skúsili všetky rady navrhované vyššie a problém stále pretrváva,
kontaktujte vášho predajcu alebo autorizovaný servis.
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