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Důležité bezpečnostní instrukce

Před instalací, zapnutím a nastavováním přístroje si přečtěte celý návod k obsluze – obsahuje 
důležité informace pro bezpečné a optimální využití všech jeho vlastností a funkcí. Návod uložte 
pro případ jeho další potřeby.

Bezpečnostní upozornění
UPOZORNĚNÍ
NEVYJÍMEJTE PŘÍSTROJ ZE SKŘÍŇKY - RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM.

Přístroj je přesným výrobkem využívajícím poznatky moderní elektroniky, mechaniky a optiky 
a vyžaduje odpovídající zacházení. Při manipulaci s přístrojem dodržujte obecně platné pokyny 
pro zacházení s přístroji a zařízeními audiovizuální techniky, a to včetně následujících:
• Pro zabránění rizikům úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru nevyjímejte přístroj 

ze skříňky – uvnitř skříňky nejsou díly, které by mohl opravit nebo seřídit jeho uživatel bez 
odpovídajícího vybavení a kvalifi kace. Bude-li přístroj vyžadovat seřízení nebo opravu, kon-
taktujte odborný servis:

 FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany, Czech Republic;
 FAST ČR, a.s., Cejl 31, 602 00 Brno, Czech Republic;
 FAST PLUS, Na Pántoch 18, 831 06 Bratislava, Slovakia;
 www.sencor.cz
• Chraňte přístroj a dálkové ovládání před deštěm, stříkající vodou nebo kontaktu s jakoukoliv 

jinou kapalinou. Nepoužívejte ani neinstalujte přístroj venku. Neuposlechnutí těchto instruk-
cí může vést k úrazu elektrickým proudem nebo ke vzniku požáru.

• Okolo přístroje ponechejte na všech stranách volný prostor, nutný pro správnou cirkulaci 
vzduchu okolo přístroje – je tak odváděno teplo vznikající při jeho provozu. Zakrytím větra-
cích otvorů skříňky přístroje riziko přehřátí a poškození přístroje.

• Před vaším souhlasem s používáním přístroje dětmi musí být děti způsobem odpovídajícím 
jejich věku poučeny o správném a bezpečném používání přehrávače.

• V případě výskytu jakýchkoliv neobvyklých jevů během používání přístroje, jako jsou např. 
náhlé přerušení reprodukce obrazu anebo zvuku, zhasnutí obrazovky nebo kontrolních prv-
ků přehrávače, výskyt charakteristického zápachu pálící se izolace nebo dokonce dýmu 
přístroj neprodleně vypněte, od přístroje odpojte používaný zdroj jeho napájení a s dalším 
používáním přístroje vyčkejte na výsledek jeho kontroly pracovníky odborného servisu.

• Výrobce ani prodejce přístroje v žádném případě neodpovídají za jakékoliv přímé i nepří-
mé škody zapříčiněné nedodržením pokynů pro instalaci, nastavování, obsluhu, ošetřování 
a čištění tohoto přístroje uvedených v tomto návodu.

• Chraňte přístroj a dálkové ovládání před údery, pády, nárazy, otřesy, vibracemi, vlhkem 
a prachem.

• Neinstalujte přístroj a dálkové ovládání na přímém slunci nebo v blízkosti zdrojů tepla – vy-
sokými teplotami je výrazně zkracována životnost elektronických dílů přístroje. Nepoužívej-
te a neponechávejte přístroj v blízkosti otevřeného ohně.

• Po přenesení přístroje z chladného do teplého prostředí nebo naopak popř. při používání 
přístroje ve velmi vlhkém prostředí může na některých dílech uvnitř skříňky přístroje, pře-
devším na snímacím systému přehrávače zkondenzovat vzdušná vlhkost a přehrávač se 
tak může stát dočasně nefunkčním. V případě možného zkondenzování vzdušné vlhkosti 
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v přehrávači vyjměte z přehrávače disk a potom ponechejte zapnutý přehrávač 1 – 2 hodiny 
v klidu – vlhkost se odpaří a přehrávač bude možné normálně používat. Pozor zejména při 
prvním použití přehrávače bezprostředně po jeho nákupu v chladném ročním období.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE:
• JAKO ODPOJOVACÍ ZAŘÍZENÍ SE POUŽÍVÁ SÍŤOVÁ ZÁSTRČKA, KTERÁ MUSÍ ZŮ-

STAT Z TOHOTO DŮVODU ZŮSTAT SNADNO DOSTUPNÁ.
• NEVYSTAVUJTE PŘÍSTROJ PŮSOBENÍ KAPAJÍCÍ NEBO STŘÍKAJÍCÍ VODY A NEPO-

KLÁDEJTE NA PŘÍSTROJ PŘEDMĚTY NAPLNĚNÉ TEKUTINOU (NAPŘÍKLAD VÁZY).
• JAKO ODPOJOVACÍ ZAŘÍZENÍ SE POUŽÍVÁ KONEKTOR PŘÍSTROJE, KTERÝ MUSÍ 

Z TOHOTO DŮVODU ZŮSTAT SNADNO DOSTUPNÝ.
• PAMATUJTE NA TO, ABYSTE PŘED ODPOJENÍM NAPÁJECÍHO KABELU ZE ZADNÍ 

STRANY PŘÍSTROJE VŽDY NEJPRVE ODPOJILI ZÁSTRČKU ZE SÍŤOVÉ ZÁSUVKY.
• NA ZAŘÍZENÍ SE NESMÍ UMÍSTIT OTEVŘENÝ PLAMEN, NAPŘ. HOŘÍCÍ SVÍČKA.
• VĚNUJTE ZVÝŠENOU POZORNOST POUŽÍVÁNÍ BATERIÍ S OHLEDEM NA PROSTŘEDÍ.
• VĚTRÁNÍ NESMÍ BÝT OMEZOVÁNO PŘIKRYTÍM VĚTRACÍCH OTVORŮ PŘEDMĚTY, 

JAKO JSOU NOVINY, UBRUSY, ZÁCLONY APOD.
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1  Přední panel, zadní panel a zapojení
Přední panel

1
1. Hlavní vypínač

Zadní panel

1 2 3 4 5 6

1. Konektor pro připojení TV antény.
2. Konektor pro připojení přístroje k televizoru koaxiálním kabelem.
3. Konektor SCART TV pro připojení přístroje k televizoru kabelem s konektory SCART.
4. Konektor SCART VCR pro připojení přístroje k VCR kabelem s konektory SCART.
5. Digitální výstup zvuku (SPDIF)
6. Zásuvka pro připojení konektoru síťového kabelu.

Schéma zapojeníj

Anténa
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2  Dálkový ovladač
  stisknutím přístroj zapnete, opětovným stisknu-

tím přístroj uvedete do pohotovostního režimu.
  stisknutím dočasně ztišíte hlasitost, opětovným 

stisknutím obnovíte původní nastavenou hlasitost.
0-9 vložení čísel nebo výběr čísla programu
TV/R přepínání mezi režimem televizoru a rádia
AV  pro přepnutí do režimu AV. Tlačítko umožňuje 

sledovat program analogové v průběhu nahrá-
vání pořadu pozemní digitální TV (DVB-T).

MENU zobrazení hlavní nabídky
EXIT  návrat do předchozí nabídky nebo výstup 

z nabídky
OK potvrzení
▲◄►▼  pohyby kurzoru nahoru/doleva/doprava/dolů, 

strana dolů/nahoru, zvyšování/snižování hlasitosti
FAV zobrazení seznamu oblíbených
EPG  zobrazení elektronického průvodce programů, 

pouze je-li nabídka vypnuta
V+/V- zvyšování/snižování hlasitosti
AUDIO zobrazení okna pro nastavení zvuku
INFO  zobrazení informací o současném vysílaném 

programu
ZOOM zvětšení obrázku
P+/P-  listování nahoru nebo dolů v seznamu nabídky
RCL zobrazení posledního sledovaného programu
PAUSE zastavení/obnovení obrazu
SUB  zobrazení seznamu jazyku titulků, které pro-

gram podporuje
TEXT zobrazení služby teletextu v OSD
 Pomalé přehrávání

 Rychlé přehrávání
 Přehrávání předchozí položky
 Přehrávání následující položky
►  Spuštění přehrávání/uvolnění přerušení 

přehrávání
/USB STOP/zapnutí nabídky USB
 Pauza
● Nahrávání aktuálního programu
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3  Úvodní strana
1. Při prvním zapnutí se zobrazí úvodní strana

2. Stiskněte klávesu [Up/Down] pro pohyb v menu.
3. Stiskněte klávesu [Left/Right] pro výběr regionu a jazyka OSD.
4. V menu se přesuňte na tlačítko [OK] a stiskněte klávesu [ENTER] a začněte s automa-

tickým laděním.

5. Stikněte klávesu [Exit] pro odchod z menu.
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4  Hlavní menu
Když stiskněte klávesu [Menu], vstoupíte do hlavního menu. Zobrazení bude viz níže:
1. Stiskněte klávesu [left/right] pro výběr stránek v menu mezi položkami Kanál, Instala-

ce, Nastavení a Nástroje. 
2. Stiskněte klávesu [OK] pro potvrzení vybrané položky 

5  Kanál
1. Stiskněte klávesu [Up/Down] pro výběr položek mezi seznamem TV kanálů a sezna-

mem radiových kanálů.  
2. Stiskněte [OK] pro potvrzení výběru položky.
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5.1  Seznam TV kanálů
Když vstoupíte do menu “seznam kanálů”, 

1. V menu se můžete pohybovat stisknutím klávesy [Up/Down] pro náhled aktuálně zvý-
razněného programu v pravé části náhledového okna. 

2. Můžete stisknout klávesu [REV/FWD] pro realizaci funkce Page Up/Page Down.
3. Stiskněte klávesu [OK] pro vstup do režimu celé obrazovky. 
4. Stiskněte klávesu [Menu] nebo [Exit] pro návrat do menu. 
5. Stiskněte číselnou klávesu [1] ~ [4] a aktivujte odpovídající funkci v “Seznamu kanálů”. 

5.1.1  Editace
1. Po stisknutí klávesy [1] Editace, můžete editovat seznam kanálů.  

2. Pokud je zapnutý “Zámek menu”, musíte pro vstup do menu “Editace” vložit heslo.  
3. Stiskněte klávesu [OK] a číselnou klávesu [1] ~ [5] pro aktivaci odpovídající funkce.
4. Stiskněte klávesu [Left] nebo [Right] pro změnu skupiny.
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5. Stiskněte klávesu [REV] nebo [FWD] pro listování
6. Stiskněte klávesu [Menu] nebo [Exit] pro výstup.

Vybrat
1. Stiskněte klávesu [OK] pro výběr zvýrazněného kanálu. 

Opět stiskněte tlačítko [OK] pro zrušení výběru.

Vybrat vše
1. Stiskněte číselnou klávesu [0] pro výběr všech kanálů.

Znovu stiskněte klávesu [0] pro zrušení výběru.
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Oblíbené

1. Stiskněte číselnou klávesu [1] pro nastavení oblíbeného kanálu.
 Zobrazí se “skupinový” box, vyberte skupinu (skupina 1~8). Stiskněte klávesu [Up] 

nebo [Down] pro pohyb v menu a stiskněte [OK] pro výběr oblíbené skupiny. Zobrazí 
se dotaz “Přiřadit kanálu ke skupině N. Jste si jistí?” Vyberte “Ano” pro potvrzení nebo 
“Ne” pro zrušení operace. 

2. Pokud chcete zrušit oblíbený kanál, stiskněte klávesu [Left] nebo [Right] pro zapnutí ob-
líbené skupiny a stiskněte číselnou klávesu [4] pro vymazání kanálu v oblíbené skupině. 

Zámek

1. Stisknutím číselné klávesy [2] zobrazíte dotaz “Opravdu chcete uložit?” Vyberte “Ano” 
pro potvrzení nebo “Ne” pro zrušení operace. 

2. Když je zamknutý kanál zvýrazněný, stiskněte číselnou klávesu [2] znovu a uzamknutí 
zrušte.

3. Pokud je “zámek kanálu” nastavený na “on”, zamknutý kanál nevidíte. Pokud chcete 
sledovat zamknuté kanály, musíte v hlavním menu/Rodičovský zámek/Zámek kanálu 
zrušit zámek a odemknout všechny uzamknuté programy. 
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Vynechání

1. Po stisknutí číselné klávsy [3] se zobrazí dotaz “Opravdu chcete uložit?” Vyberte “Ano” 
pro vytvoření značky pro vynechání nebo “Ne” pro zrušení operace. 

2. Když je vynechaný program zvýrazněný, stiskněte znovu číselnou klávesu [3] a může-
te značku pro vynechání zrušit.

Delete

1. Po stisknutí číselné klávsy [4] se zobrazí dotaz “Opravdu chcete uložit?” Vyberte “Ano” 
pro zrušení zvýrazněného kanálu nebo “Ne” pro zrušení operace. 
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Přejmenování

1. Po stisknutí číselné klávesy [5] se zobrazí okno pro “Přejmenování” a můžete zvýraz-
něný kanál přejmenovat. 

2. Stiskněte klávesu [Up][Down][Left][Right] pro pohyb v okně “Přejmenování”. Stiskněte 
klávesu [OK] pro vložení znaku. 

3. Zvýrazněte volbu “OK” a stiskněte klávesu [OK] pro uložení změny.
4. Zvýrazněte volbu “ESC” a stiskněte klávesu [OK] pro zrušení operace.

5.1.2  Najít

1. Po stisknutí číselné klávesy [2] se zobrazí vyhledávací okno, kde můžete najít požado-
vaný kanál. 

2. Stiskněte klávesu [Up][Down][Left][Right] pro pohyb ve vyhledávacím okně. Stiskněte 
kláveus [OK] pro vložení znaku.

3. Zvýrazněte volbu “OK” a stiskněte klávesu [OK] pro uložení změny.
4. Stiskněte klávesu [Exit] pro zrušení operace.
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5.1.3  Třídit

1. Stiskněte číselnou klávesu [3] pro třídění kanálů.
2. Zobrazí se hlášení pro potvrzení. Pokud vyberete možnost “Ano”, zobrazí se 

třídící box. 
3. Stiskněte klávesu [Up] nebo [Right] pro pohyb a klávesu [OK] pro výběr třídění 

jako je Standard/Název (A-Z)/Název (Z-A)/FTA/Zámek.

5.1.4  Pohybovat

1. Po stisknutí číselné klávesy [4] se na pravé straně vybraného kanálu (viz výše) zobra-
zí značka pro pohybování.  

2. Můžete přesunout vybraný kanál do požadované pozice stisknutím klávesy [Up/Down].
Stiskněte klávesu [OK] pro potvrzení Vaší volby.
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5.2  Seznam rádiových kanálů
V podstatě operace “Seznam rádiových kanálů” je stejná jako “Seznam TV kanálů”, liší 
se pouze v jednom bodě: v režimu “Seznamu rádiových kanálů” nejsou žádné video 
informace, takže se na pravé straně náhledového okna bude vždy zobrazovat logo rádia. 

5.3  Smazat všechny oblíbené
Tato operace odstraní všechny oblíbené kanály (včetně TV a rádiových oblíbených kaná-
lů) ze seznamu oblíbených. 
Když stiskněte klávesu [Ok] na položce “Smazat všechny oblíbené”, zobrazí se “Varová-
ní! Opravdu chcete smazat všechny oblíbené kanály?” Vyberte “Ano” pro potvrzení nebo 
“Ne” pro zrušení operace.  

5.4  Smazat všechny
1. Po stisknutím klávesy [OK] na položce “Smazat všechny” se zobrazí hlášení “Vložit 

heslo. Standardní heslo je “0000”. 
2. Poté se zobrazí hlášení pro potvrzení. 

Vybráním možnosti “Ano” se vymažou všechny kanály (včetně TV a rádiových kanálů

? Často kladené otázky
Q: Pokud omylem vymažu všechny kanály, co mám dělat?  
A: existují dva způsoby obnovy:
● Automatické ladění všech kanálů ve funkci “Instalace”. 
● Ruční ladění kanálů ve funkci “Instalace”.

6.  Instalace
Menu “Instalace;

1. Stiskněte klávesu [Up/Down] pro výběr položek v menu.  
2. Stiskněte klávesu [OK] pro výběr zvolené položky.
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6.1  Automatické ladění
Po vstupu do menu “Automatické ladění” se zobrazí obrazovka viz níže: (Pokud je za-
pnutý zámek kanálů, vložte nejdříve heslo. Standardní heslo je “0000”) 

1. Nejdříve v Menu nastavení systému/Region a čas/Region zvolte zemi, např. “Francie”. 
2. V položce “Režim ladění” stiskněte klávesu [Left/Right] pro výběr ladění všech kanálů 

nebo pouze bezplatných kanálů.
3. Zvýrazněte volbu “Hledat” položku a stiskněte klávesu [OK] pro zahájení ladění.
4. V menu “Automatické ladění” stiskněte klávesu [Exit] pro zrušení ladění.

6.2  Ladění kanálů
Po vstupu do menu “Ladění kanálu” 

1. Existují dva režimy. Můžete ladit kanály podle kanálů nebo podle frekvence. 
2. Když je pole ladění UHF a region je “Francie”, rozsah kanálů je od 21 do 69. Když je 

pole ladění VHF a region je “Francie”, rozsah kanálů je od 1 do 9 (podle regionu) 
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3. Po dokončení úprav, zvýrazněte volbu “Hledat” a stiskněte klávesu [OK] pro spuštění ladění.
4. Hledání sítě: Vyberte volbu ”ON”, v položce hledání sítě zároveň při ladění. 

Pokud tuto funkci nechcete, vyberte volbu “OFF“
5. Stiskněte klávesu [Exit] pro odchod z menu ladění.

6.3  Nastavení tuneru
Po vstupu do menu “Nastavení tuneru” se zobrazí obrazovka viz níže: 
1. Zapnutí/vypnutí tuneru: On/Off

7  Nastavení systému
Po vstupu do menu “Nastavení systému” se zobrazí obrazovka viz níže:  

V menu “Nastavení systému”:
1. Stiskněte klávesu [Left/Right] pro listování mezi stránkami Kanál, Instalace, Systém 

a Nástroje. 
2. Stiskněte klávesu [Up/Down] pro výběr položek v menu. 
3. Stiskněte klávesu [OK] pro výběr zvolené položky.
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7.1  Jazyk OSD
Po vstupu do menu “Jazyk” se zobrazí obrazovka viz níže:  

1. OSD Jazyk: Stiskněte klávesu [Left], [Right] pro změnu osd jazyka.
2. Stiskněte klávesu [Exit] pro odchod z menu “Jazyk OSD”.

7.2  TV Systém
Po vstupu do menu “TV Systém” se zobrazí obrazovka viz níže:  

1. Režim zobrazení se používá pro zapnutí režimu obrazovka-zobrazení. Je na výběr 
z následujících možností: Auto/PAL/NTSC. Stiskněte klávesu [Left/Right] pro výběr 
každého režimu oběžně.

2. Poměrový režim se používá pro zapnutí režimu poměru stran obrazovky. Je na výběr 
z následujících možností: 

 4:3LB/4:3PS/16:9. Stiskněte klávesu [Left/Right] pro výběr každého režimu oběžně.
3. Video výstup se používá pro zapnutí režimu video výstup. Je na výběr z následujících 

možností: 
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 CVBS+RGB, CVBS+S-Video,. Stiskněte klávesu [Left/Right] pro výběr každého reži-
mu oběžně.

4. LCN režim kontroluje, zda jsou kanály tříděné podle informační sekvence v tocích. 
Možnost je: On/Off. Stiskněte klávesu [Left/Right] pro výběr každého režimu oběžně.

5. Stiskněte klávesu [Exit] pro odchod z menu “TV Systém”.
6. Automatické Standby (Automatic Standby): vypne přístroj do stavu Standby po určité 

době nečinnosti (žádný příkaz z dálkového ovladače) - 3 hodinách, 4 hodinách, 
8 hodinách, funkce vypnuta. Několik desítek sekund před vypršením zadaného času 
a vypnutím přístroje se na připojeném TV zobrazí informační okno s možností zrušit 
vypnutí stiskem tlačítka Exit.

7.3  Region a čas
Po vstupu do menu “Region a čas” se zobrazí obrazovka viz níže:  

● Region se používá pro výběr země, ve které se nacházíte. Stiskněte klávesu [Left/
Right] pro výběr každého režimu oběžně.

● Použití GMT: Tato položka se používá pro otevření použití GMT. Stiskněte klávesu [Left/
Right] pro zapnutí jedné z následujících možností: “Vypnuto/dle uživatele/dle regionu”.

● Položka “Vyrovnání GMT” je platné pouze tehdy, když je “Použití GMT” nastavené na 
“dle uživatele”. Stiskněte klávesu [Left/Right] pro zapnutí hodnoty “Vyrovnání GMT”, 
rozsah je “-12:00 ~ +12:00”, a zvyšuje se progresivně každou půlhodinu. 

● Položky “Datum” a “Čas” jsou platné pouze tehdy, když je “Použití GMT” nastaveno na 
“Off”. Stiskněte klávesu [Left/Right] pro pohyb v menu a použijte číselných kláves pro 
přímé vložení.  

● Položka “Letní čas” je platná pouze tehdy, když je “Použití GMT” nastaveno na “dle 
regionu”. Stiskněte klávesu [Left/Right] pro zapnutí.

● Funkce zobrazení času kontroluje, zda se na obrazovce čas zobrazí nebo ne. 
● Stiskněte klávesu [Exit] pro odchod z menu “Čas”.
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7.4  Nastavení časovače
Po vstupu do menu “Nastavení časovače” se zobrazí obrazovka viz níže:  

7.4.1  Časovač programů
Po vstupu do menu “Časovač programů” se zobrazí okno viz níže: 

1. V prvním řádku se zobrazí informace o aktuálním čase; pokud je aktuální čas nespráv-
ný, prosím změňte tuto informaci v položce “Čas”. 

2. Režim časovače: pro nastavení časovače existuje existuje několik možností, včetně 
vypnuto, jednou, denně, týdně, měsíčně 

3. Výchozí kanál: stiskněte klávesu [OK] pro vstup do seznamu kanálů a vyberte kanál, 
který chcete nastavit. 

4. Měsíc/Datum: Stiskněte klávesu [Left/Right] pro nastavení úvodního data.
5. Den: Pokud je “Režim časovače” nastavený na “Týdně”, je tato položka platná. Můžete 

zvolit název dne: Pondělí, úterý, .....Neděle.  
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6. Čas: stiskněte klávesu [OK] a číselné klávesy pro vložení času buzení. Pokud se čas 
jednou nastaví a systém je v pohotovostním režimu nebo v režimu přehrávání, systém 
se automaticky zapne na kanál, který chcete a začne hrát.  

7. Automatický záznam: stiskněte klávesu [left/right] pro výběr volby  “ON/OFF”. Pokud je 
automatický záznam zapnutý, je umožněno nahrávání naplánovaného programu. STB 
změní program a začne nahrávat program, který uživatel nastaví. 

8. Doba záznamu: Je určená pro nastavení doby záznamu v režimu automatického 
nahrávání. Ale je k dispozici pouze když je automatické nahrávání zapnuté. Maximální 
doba  99.59 hodin. 

9. Po stisknutí klávesy [Exit] se zobrazí dotaz “Chcete opravdu uložit?” Vyberte volbu 
“Ano” pro uložení času nebo “Ne” pro zrušení operace. 

7.4.2  Automatické vypnutí
Po vstupu do menu “Automatické vypnutí” se zobrazí okno viz níže: 

● Automatické vypnutí se může nastavit v pohotovostním režimu automaticky po nasta-
vení času uživatelem. 

● Stiskněte klávesu [Left/Right] pro nastavení parametrů automatického vypnutí. Můžete 
vybírat z následujících možností: Vypnuto/10min/30min/60min/90min/120min. Poté 
stiskněte klávesu [OK] pro odpočítávání času do automatického vypnutí.

● Po stisknutí klávesy [OK] se na obrazovce zobrazí časovač se zbývajícím časem do 
automatického vypnutí. Tato položka se používá pouze pro zobrazení a nemůže se 
měnit. 

● Stiskněte klávesu [Exit] pro odchod z aktuálního menu.
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7.5  OSD nastavení
Po vstupu do menu “OSD nastavení” se zobrazí obrazovka viz níže: 

1. Zobrazení titulků: Stiskněte klávesu [Left/Right] pro výběr volby “On” nebo “Off”. Pokud 
má aktuální kanál informace o titulcích, bude tato informace zobrazená, pokud je tato 
funkce zapnutá, volba “On”.  

 Pokud je tato funkce vypnutá, volba “Off”, informace o titulcích se nezobrazí, i když je 
pro aktuální kanál k dispozici. 

2. OSD transparentnost: můžete nastavit transparentnost OSD. Stiskněte klávesu [Left/
Right] pro výběr hodnot. Je 5 úrovní transparentnosti: 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 
a “Off” (tj. žádná funkce transparentnosti).

3. Standardní nastavení OSD: Stiskněte OK pro standardní nastavení OSD. 
4. Stiskněte klávesu [Exit] pro odchod z menu “OSD nastavení”.

7.6  Rodičovský zámek
Pro každého pracujího v menu “Instalace” můžete nastavit heslo. A také můžete nastavit 
heslo pro uzamknutí kanálů. (Jak nastavit zámek kanálů viz Zámek) Zde získáte infor-
mace jak nastavit a jak revidovat heslo. 
1. Ve funkci “Rodičovský zámek” stiskněte klávesu [OK], vyskočí okno s hlášením pro 

vložení hesla. Standardní heslo je “0000”. Po vložení správného hesla se zobrazí 
obrazovka viz níže:  
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2. Menu Zámek určuje, zda uvaživatel pro vstup do menu “Instalace” a “Seznamu kaná-
lů/Editovat/vymazat vše/automatické ladění/ladění kanálů/standardní nastavení/upgra-
de bude muset zadat heslo nebo ne. Pokud je zámek zapnutý, tj. uživatel musí zadat 
heslo, nastavení “OFF” znamená nezamknuto. 

3. Zámek kanálů nastaví ten kanál, který chce uživatel uzamknout. Je na výběr z násle-
dujících možností: 

 “vypnuto/ručně/věk: 4~věk18”. Volba OFF znamená vypnutí funkce zámku programů. 
Ručně znamená, že uživatel ručně uzamkne programy, které chce uzamknout, pokud 
se vybere tato možnosti, uživatel musí vstoupit do seznamu kanálů a označit je jako 
zamčené (viz kapitola 3.1 Seznam TV kanálů/Editace). Věk 4 až 18 znamená uza-
mčení všech programů s věkovým omezením, například pokud vyberete věk 13, bude 
uzamčená věková hranice do 12 let. Pro odemknutí musíte vložit heslo. 

3. Nové heslo se používá pro revizi heslo, nejdříve stiskněte klávesu [OK, poté přímo 
vložte nové heslo s použitím číselných kláves. Po vložení 4 číslic, se automaticky zvý-
razní volba Potvrdit heslo a zobrazí se požadavek na opětovné vložení nového hesla. 
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Pokud je heslo zadáno správně, na obrazovce se zobrazení hlášení “Heslo úspěšně 
změněno”.  

 Po uložení a vrácení zpět do menu “Nastavení systému” je revize dokončená. 
3. Stiskněte klávesu [Exit] pro odchod z menu “Rodičovský zámek”.  

8  Nástroje

V menu “Nástroje:
1. Stiskněte klávesu [Up/Down] pro výběr položek v menu.
2. Stiskněte klávesu [OK] pro výběr zvolené položky.

8.1  Informace
1. Po vstupu do menu “Informace” se zobrazí informace o přijímači. 
2. Stiskněte klávesu [Exit] pro odchod z menu “Nástroje”.  

8.2  Hra
Po vstupu do menu “Hra” se Vám zobrazí tři hry, a to Tetris, Snake a Othello.
Základní operační příkazy:
1  Tetris
●  Zvýrazněte volbu “Nastavení” a stiskněte klávesu [Left/Right] pro výběr úrovně hry. 

(rychlosti).
● Zvýrazněte volbu “Start” a stiskněte klávesu [OK] pro spuštění hry.
● Zvýrazněte volbu [Cancel] a stiskněte klávesu [OK] pro odchod ze hry.
● Začátek hry:
● [Left/Right] — Změna tvaru doprava nebo doleva
● “Channel Up” — Rotace po směru hodinových ručiček
● “Channel Down” — Rychleji upustit
● [OK] — Pause/Play 
● [Exit] — Odejít ze hry a vrátit se do menu “Hra”. 
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2  Snake
● Zvýrazněte volbu “Nastavení” a stiskněte klávesu [Left/Right] pro výběr úrovně hry. 

(rychlosti).
● Zvýrazněte volbu “Start” a stiskněte klávesu [OK] pro spuštění hry.
● Zvýrazněte volbu [Cancel] a stiskněte klávesu [OK] pro odchod ze hry.
● Začátek hry:
● [Volume Up/Volume Down/Channel UP/Channel Down] - tyto šipky použijte pro směro-

vání hada
● [OK] - Pause/Play 
● [Exit] - Odejít ze hry a vrátit se do menu “Hra”.

3 Othello
● Zvýrazněte volbu “Nastavení” a stiskněte klávesu [Left/Right] pro výběr úrovně hry. 

(stupeň náročnosti).
● Zvýrazněte volbu “Start” a stiskněte klávesu [OK] pro spuštění hry.
● Zvýrazněte volbu [Cancel] a stiskněte klávesu [OK] pro odchod ze hry.
● Začátek hry:
● [Volume Up/Volume Down/Channel UP/Channel Down] - použijte tyto šipky pro vedení 

šachové fi gurky.
● [OK] - nastavení šachové fi gurky.
● [Exit] - Konec hry a návrat do menu “Hra”.

8.3 Standardní nastavení

Když stiskněte klávesu [OK] v položce “Standardní nastavení”: 
1. Otevře se dialogové okno pro vložení hesla, standardní heslo je “0000”. 
2. Po vložení správného hesla se zobrazí varovné hlášení “Nastaví se standardní nasta-

vení a vymažou se všechny kanály, které přidal uživatel, pokračovat?”. 
3. Pokud vyberete možnost “Ano” všechny revidované parametry přijímače se vymažou 

a nastaví na standardní hodnotu. Tuto funkci užívejte opatrně.  
4. V kroku 1 a kroku 2, stiskněte klávesu [Exit] pro odchod z této položky bez uložení.
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8.4 Aktualizace software
Po vstupu do menu “Aktualizace software” se zobrazí okno viz níže: 

8.4.1 Aktualizace RS-232

1. Režim přenosu: P2P/P2M. P2P tj. jeden STB aktualizuje druhý. P2M, tj. jeden STB 
aktualizuje několik další boxů zároveň. 

2. Když je režim přenosu “P2P”, je “Režim aktualizace” platný. Stiskněte klávesu [Left/
Right] pro zapnutí režimu aktualizace. Režim aktualizace zahrnuje: ALL/CODE/LOGO/
COUNTRYBAND/DATABASE.

3. Při připojení hlavního programu a jednoho dodatečného, zapněte přídavný přijímač 
a již není potřeba žádné nastavení. 

 Zvýrazněte volbu “Start” na hlavním přijímači a stiskněte klávesu [OK] pro zahájení 
aktualizace.

4. Když je režim přenosu “P2M”, je “režim aktualizace” neplatný. Standardní nastavení je 
“Všechny”. 

5. Při připojení hlavního programu a několika přídavných, zvýrazněte volbu “Start” na 
hlavním přijímači a stiskněte klávesu [OK] pro start. Zapněte všechny přídavné přijí-
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mače a stiskněte znovu klávesu [OK] na hlavním přijímači pro zahájení aktualizace. 
6. Stiskněte klávesu [Exit] pro uložení parametrů a návrat. 

8.4.2 Aktualizace vzduchem
Tato funkce aktualizuje software pomocí signálního vedení z kabelu. 

1. Vložte frekvency a stáhněte PID a vyberte vlnový rozsah. 
2. Zvýrazněte volbu start a stiskněte klávesu [Enter] pro zahájení aktualizace.

8.4.3 Aktualizace přes paměť
Tato funkce aktualizuje software z paměťového zařízení. Okno viz níže: 

1. Stiskněte klávesu [up/down] pro pohyb mezi položkami.
2. Stiskněte klávesu [OK] pro zahájení aktualizace. Při aktualizaci, systém zobrazí “úvod-

ní stranu”. Viz strana 1: ”úvodní strana”
3. Stiskněte klávesu [exit] pro konec.
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9  Horká klávesa
9.1  Pohotovostní režim
1. Stiskněte klávesu [Power] pro vstup do pohotovostního režimu
2. V pohotovostním režimu znovu stiskněte klávesu [Power] pro vyvolání položky a pře-

hrání předchozího kanálu  
3. Uživatel také může odpojit hlavní zdroj zařízení a ukončit tak pohotovostní režim.

9.2  CH+/CH
V režimu celé obrazovky stiskněte klávesu [Up/Down] pro změnu kanálu

9.3  V-/V+
V režimu celé obrazovky stiskněte klávesu [Left/Right] pro nastavení hlasitosti.

9.4  Číslo
V režimu celé obrazovky použijte číselné klávesy a 2 vteřiny dojde ke změně kanálu 
nebo stiskněte [OK] pro přímou změnu kanálu.

9.5  TV/RADIO
V režimu TV stiskněte klávesu [TV/RADIO] pro zapnutí režimu rádio. V režimu rádio 
stiskněte klávesu  [TV/RADIO] pro přechod do režimu TV.

9.6  Seznam kanálů
1. V režimu celé obrazovky stiskněte klávesu [OK] pro Seznam TV kanálů. 
2. V menu “Seznam kanálů” stiskněte klávesu “[OK] pro přehrávání zvýrazněného kanálu.

9.7  Audio
1. V režimu celé obrazovky stiskněte klávesu [Audio] pro otevření okna “Režim audio”.
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2. V menu se pohybujte stisknutím klávesy [Up/Down], každý výběr zapnete stisknutím 
klávesy [Left/Right]

3. Stiskněte klávesu [Exit] pro odchod z menu.

9.8  EPG
1. STB má Příručku k elektronickému programu (EPG), která Vám pomůže řídit kanály 

pomocí všech možných prohlížecích možností. EPG poskytuje informace jako listování 
kanály a začátek a konec časů pro všechny dostupné programy.

Stiskněte klávesu [EPG] pro zobrazení obrazovky EPG.

2. Stiskněte klávesu [up/down] pro pohyb v menu.
3. V seznamu stisněte klávesu [left/right] pro zapnutí času.
4. Pokud uživatel zarezervoval nějaký program, stiskněte číselnou klávesu [1] v zobraze-

ní EPG pro otevření rezervovacího seznamu, obrazovka viz níže: 

5. Stiskněte číselnou klávesu [2] pro změnu každého okna v obrazovce EPG. Stiskněte 
klávesu [exit/menu] pro odchod z rezervovacího seznamu.
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6. Stiskněte číselnou klávesu [3] v zobrazení EPG pro zobrazení podrobných informací 
o aktuálním programu.

7. V plánu stiskněte klávesu [OK] pro zarezervování programu.
8. V plánu stiskněte klávesu [REC] pro nahrání zarezervovaného programu. Zobrazí se 

ikona REC. Standardní doba nahrávání je 2 hodiny.
9. Stiskněte klávesu [Menu/exit] pro odchod z menu.

9.9  FAV
1. Stiskněte klávesu [FAV] pro otevření okna oblíbené skupiny. Stiskněte klávesu [Up/

Down] pro výběr oblíbené skupiny. Stiskněte klávesu [OK] pro zapnutí oblíbené skupi-
ny.  

2. Potom stiskněte klávesu [Left/Right] pro změnu kanálu v rámci oblíbené skupiny.

9.10  Exit
1. Klávesa [Exit] pro odchod z aktuálního menu.

9.11  Menu
1 Klávesa [Menu] pro vstup do menu nebo odchod z aktuálního menu. 

9.12  Vypnutí zvuku
1. Stiskněte klávesu [Mute] pro vypnutí zvuku a zobrazí se obrazovka.  
2. Stiskněte znovu klávesu [Mute] pro spuštění zvuku.

9.13  PAUZA
1. V režimu přehrávání stiskněte klávesu [PAUSE], obraz bude pozastavený, ale zvuk 

kanálu bude nadále zapnutý. 
2. Stiskněte znovu klávesu [PAUSE], obraz přeskočí do aktuálně přehrávaného obrazu 

a zvuk kanálu bude odpovídat přehrávanému obrazu.

9.14  VYVOLÁNÍ
1. Stiskněte klávesu [RECALL] a přímo se přepnete do předchozího kanálu přehrávané-

ho před aktuálním kanálem. 
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9.15  Informace
1. V režimu celé obrazovky stiskněte klávesu [Info] a otevře se informační lišta. Když se 

zobrazí informace, stiskněte znovu klávesu [Info] a zobrazí se parametry aktuálního 
kanálu. Viz obrazovka níže:  

9.16  Titulky
1. Stiskněte klávesu [Subtitle] v režimu celé obrazovky a zobrazí se okna “Titulky”. 

2. Titulky : Stiskněte klávesu [Left/Right] pro zapnutí “On/Standard/Teletext”
3. Jazyk titulků: Pokud má kanál k dispozici titulky, můžete si vybrat jazyk titulků.  
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9.17  TEXT
1. Stiskněte klávesu [TEXT] pro zobrazení teletextu, pokud je u kanálu k dispozici.  
2. Pokud kanál nemá teletext, zobrazí se hlášení “Teletext není k dispozici”.

9.18  Automatické vypnutí
1. Můžete nastavit automatické vypnutí stisknutím klávesy [Sleep] v režimu celé obrazovky.
2. Možnosti režimu automatického vypnutí: Off/10min/30min/60min/90min/120min

10  Media+
Po vstupu do menu ”Media+” zobrazí se obrazovka, viz níže:

V menu “Media”:
1. Stiskněte klávesu [Up/Down] pro výběr mezi položkami.
2. Stiskněte klávesu [OK] pro výběr zvolené položky.
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10.1  Media player
Stiskněte klávesu [OK] pro vstup. Zobrazí se obrazovka, viz níže:

1. Stiskněte klávesu [up/down] pro pohyb v seznamu;
2. Stiskněte klávesu [left/right] pro pohyb a zapnutí seznamu souborů a spodního tlačítka.
3. Stiskněte klávesu [OK] pro přehrání aktuálního souboru. Pokud je zvýraznění podsou-

bor, stiskněte klávesu [OK] pro vstup do tohoto souboru.
4. Stiskněte klávesu [FWD/REV] pro zastavení na stránce v seznamu souborů.
5. Stiskněte klávesu [Audio] pro zobrazení hlasitosti, stiskněte klávesu [up/down] pro 

nastavení hlasitosti.
 Stiskněte klávesu [left/right] pro změnu vyvážení doprava nebo doleva.
6. Stiskněte klávesu [FAV] nebo číselnou klávesu [2] pro přidání souboru do seznamu 

muziky nebo seznamu obrázků. Kromě souborů “.mpg”.
7. Stiskněte klávesu [Exit] pro návrat do menu “Media+”.
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10.1.1  Hudba
Stiskněte klávesu [OK] pro přehrání aktuální hudby, viz obrazovka níže:  

1. Stiskněte jednou červenou klávesu [red] pro přechod na poslední hudební soubor.
2. Stiskněte červenou klávesu [red] třikrát pro rychlý zpětný režim.
3. Stiskněte barevnou klávesu [green] jednou pro přechod na další hudební soubor. 
4. Stiskněte barevnou klávesu [green] třikrát pro rychlé posunutí dopředu. 
5. Při přehrávání hudebního souboru stiskněte barevnou klávesu [yellow] pro pozastave-

ní, znovu stiskněte barevnou klávesu [yellow] pro přehrávání hudby.
6. Pokaždé, když vložíte USB media player, stiskněte klávesu [yellow] pro zahájení pře-

hrávání 1. souboru ze seznamu hudby. Pokud v seznamu není žádný soubor, zobrazí 
se hlášení “Seznam přehrávání je prázdný” 

7. Stiskněte barevnou klávesu [blue] pro zapnutí režimu opakování: opakovat vše/opako-
vat jeden/opakovat složku/opakovat 123/opakovat náhodně.  

8. Při přehrávání hudebního souboru se zobrazí informace pod náhledovým oknem 
s názvem aktuálního souboru, náhledové okno zobrazí spektrum. Když hudba dohraje 
spektrum zmizí. 
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10.1.2  Obrázky
Když je zvýrazněný soubor s obrázky, zobrazí se obrázek v náhledovém okně a zobrazí 
se informace pod náhledovým oknem s názvem aktuálního souboru, velikostí obrázku. 
Viz obrazovka níže: 

Když je zvýrazněný název obrázku, stiskněte klávesu [OK] pro zobrazení aktuálního 
obrázku na celou obrazovku:
1. Poté standardní systémový diapozitiv zobrazí obrázky opakováným zobrazením všech 

obrázků ve složce. 
2. Stiskněte klávesu [up/down] pro návrat na předchozí obrázek nebo pro posun na další 

obrázek.
3. Stiskněte klávesu [left/right] pro rotaci obrázku, zobrazí se ikona otáčení 
4. Stiskněte klávesu [OK] pro režim zoomu, zobrazí se ikona zoomu.
5. Stiskněte klávesu [pause] pro pozastavení zobrazení obrázků, zobrazí se ikona 

pozastavení. Stiskněte znovu klávesu [pause] pro standardní zobrazování obrázků 
opakováním obrázků aktuální složky. 
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10.1.3  Mpeg
Stiskněte klávesu [OK] pro přehrávání aktuálního souboru na celé obrazovce, viz obra-
zovka níže: 

1. Stiskněte klávesu [info] pro zobrazení/schování navigační lišty. 
2. Stiskněte klávesu [Play] nebo číselnou klávesu [1] pro zahájení přehrávání aktuálního 

souboru od režimu pozastavení nebo režimu zastavení. 
3. Stiskněte klávesu [Pause] nebo číselnou klávesu [2] pro pozastavení video přehrává-

ní a kontinuálně stiskněte klávesu [Pause] nebo číselnou klávesu [2] pro přesun do 
režimu stupňů.

4. Stiskněte číselnou klávesu [0] pro zastavení přehrávání.
5. Stiskněte barevnou klávesu [red] pro rychlé zpětné přehrávání. Stiskněte barevnou 

klávesu [red] několikrát pro zapnutí rychlosti rychlého zpětného přehrávání. 
6. Stiskněte barevnou klávesu [green] pro rychlé přehrávání dopředu. Stiskněte barev-

nou klávesu [red] několikrát pro zapnutí rychlosti rychlého přehrávání. 
7. Stiskněte modrou klávesu [blue] pro zpomalení rychlého přehrávání.
8. Když je navigační lišta schovaná, stiskněte klávesu [Left/Right] pro nastavení hlasitosti 

přehrávaného TV programu. 
9. Stiskněte klávesu [up/down] pro přehrání předchozího nebo dalšího mpeg souboru 

v aktuální složce.  
10. Při přehrávání mpeg souboru v režimu celé obrazovky, kdy je navigační lišta scho-

vaná, stiskněte klávesu [Menu/Exit] pro přímý návrat do seznamu souborů media 
playeru. Pokud je navigační lišta zobrazená, stiskněte klávesu [Menu/Exit] pro zrušení 
navigační lišty.
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10.1.4  Spodní tlačítko
Stiskněte klávesu [left/right] pro pohyb v 5 spodních tlačítcích: 
Seznam obrázků:
Stiskněte klávesu [FAV] nebo číselnou klávesu [2] v seznamu souborů pro přidání oblí-
bených obrázků do Seznamu obrázků.  

● Stiskněte klávesu [OK], systém zahájí přehrávání obrázků opakováním souborů v se-
znamu obrázků 

● Pokud je seznam obrázků prázdný, zobrazí se hlášení “Seznam obrázků je prázdný”.  

Seznam hudby:
● Stiskněte klávesu [FAV] nebo číselnou klávesu [2] v seznamu souborů pro přidání 

oblíbených hudebních souborů do seznamu hudby. Stiskněte klávesu [OK] pro vstup, 
viz obrazovka níže:

● Stiskněte klávesu [up/down] pro pohyb v menu.
● Stiskněte červenou klávesu [red] pro zahájení přehrávání souborů v seznamu hudby.  
● Stiskněte žlutou klávesu [yellow] pro vymazání jednoho souboru po druhém ze sezna-

mu hudby. 
● Stiskněte modrou klávesu [blue] pro vymazání všech hudebních souborů v seznamu.
● Pokud je seznam hudby prázdbý, zobrazí se hlášení “Seznam hudby je prázdný” 
● Stiskněte klávesu [exit] pro odchod z menu seznam hudby.  

Seznam obrázků:
● Stiskněte klávesu [FAV] nebo číselnou klávesu [2] v seznamu souborů pro přidání ob-

líbených obrázkových souborů do seznamu obrázků. Stiskněte klávesu [OK] pro vstup 
do “Seznamu obrázků”.
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● Stiskněte klávesu [up/down] pro pohyb v menu.
● Stiskněte červenou klávesu [red] pro zahájení přehrávání souborů v seznamu obrázků.  
● Stiskněte žlutou klávesu [yellow] pro vymazání jednoho souboru po druhém ze sezna-

mu obrázků.
● Stiskněte modrou klávesu [blue] pro vymazání všech obrázkových souborů v seznamu.
● Pokud je seznam obrázků prázdbý, zobrazí se hlášení “Seznam obrázků je prázdný”
● Stiskněte klávesu [exit] pro odchod z menu seznam obrázků.  

Nastavení
Stiskněte klávesu [OK] pro vstup do “Menu nastavení”, viz obrazovka níže:

● Stiskněte klávesu [up/down] pro pohyb mezi položkami.
● Stiskněte klávesu [left/right] pro výběr
● Velikost obrázku: nastavení pro zobrazení obrázku na celou obrazovku.
● Interval mezi snímky (sek.): Pro nastavení času zobrazení každého obrázku. Je na 

výběr z intervalu 0~10s.
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● Opakování obrázku: Pro vybrání režimu zobrazování obrázků. Je na výběr možnost 
“OFF/ON”.

● Efekt blednutí: Pro nastavení zobrazení obrázků s efektem zesvětlení nebo ztmavení. 
Možnosti: “Shutter”, “Chessboard”, “insert”, “Left-UP stretch”, “Random”, “Cross Fade”.

Třídění
Stiskněte klávesu [OK] pro vstup do “Menu třídění”, viz obrazovka níže:

● Název(A ~ Z): třídí soubory podle 1. písmena v názvu od A do Z;
● Název(Z ~ A): třídí soubory podle 1. písmena v názvu od Z do A;
● 1. obrázek: sekvence tříděných souborů by měla být JPG> BMP > MP3 > WMA
● 1. hudba: sekvence tříděných souborů by měla být MP3> WMA > JPG > BMP

Jiné:
1. Vložte paměťové zařízení, zobrazí se výběrový box. Viz obrazovka níže:

Vyberte volbu “Ano”, vložte “USB media player” ; vyberte volbu “Ne” pro návrat do TV 
režimu. 
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2. Když uživatel opustí menu USB media player, systém vyzve uživatele hlášením “chce-
te uložit aktuální seznam na USB disk?”, v okně výzvy je k dispozici tlačítko “Ano” 
a “Ne”. Ano pro uložení a odchod, Ne pro neuložení a odchod. 

10.2  Řízení záznamů
Stiskněte klávesu [OK] pro vstup do menu ”Řízení záznamů”, viz obrazovka níže: 

1. Stiskněte klávesu [up/down] pro pohyb v menu.
2. Stiskněte klávesu [FWD/REV] pro stopnutí stránky.
3. Stiskněte klávesu [OK] pro přehrávání aktuálního souboru.
● Stiskněte klávesu [exit] pro zrušení vyvolávací lišty, a stiskněte klávesu [OK] pro opě-

tovné zobrazní vyvolávací lišty.
● Stiskněte klávesu [left/right] pro pohyb kurzoru, stiskněte klávesu [OK] pro přehrávání 

videa v pozici umístění kurzoru.
● Stiskněte klávesu [stop] pro zastavení přehrávání a návrat do menu Řízení záznamu.

10.2.1  Zámek
● Stiskněte číselnou klávesu [1] pro označení zamčeného a odemčeného souboru;
● Pokud je “Zámek kanálu” zapnutý, zobrazí se lišta pro zadání hesla pro zvýrazněný 

uzamčený soubor, musíte zadat správné heslo.  
● Pokud chcete sledovat zamčené kanál, musíte vypnout zámek kanálu v hlavním 

menu/rodičovský zámek/zámek kanálu nastavit na “OFF”.

10.2.2  Smazat
● Stiskněte číselnou klávesu [2] pro označení ikony smazání a zrušení smazání; 
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10.2.3  Přejmenovat
● Stiskněte číselnou klávesu [3], zobrazí se okno “Přejmenovat”, kde můžete přejmeno-

vat zvýrazněný soubor. 
● Stiskněte klávesu [Up][Down][Left][Right] pro pohyb v okně “Přejmenovat”. Stisněte 

klávesu [OK] pro vložení znaku.
● Zvýrazněte volbu “OK” a stiskněte klávesu [OK] pro uložení změny.
● Zvýrazněte volbu “ESC” a stiskněte klávesu [OK] pro zrušení operace.
● Stiskněte klávesu [Menu/Exit] pro zavření okna “Řízení záznamu”, zobrazí se hlášení 

“Opravdu chcete smazat tyto soubory?”, poté co označíte smazání. Vyberte “Ano” pro 
uložení údajů a konec, nebo “Ne” pro zrušení operace po editaci údajů.  

10.3  Informace o odstranitelném disku
Stiskněte klávesu [OK] pro vstup, viz obrazovka níže:

Zobrazení informací o zařízení. Zařízení: SD karta/
USB zařízení; číslo zařízení: označení karty ve čtečce pro více karet; Rozdělení: aktuální 
rozdělení v aktuální zařízení; Celkem: rozdělení celkového místa na aktuálních discích; 
Volné: nevyužité místo; Použité: Využité místo; Časový posun: kolik místa systém aloko-
val pro buffer časového posunu. Rec Free: kolik místa systém alokoval pro nahrávání.
Systém souborů: formát systému souborů pro rozdělení aktuálních disků. 
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10.4  DVR konfi gurace
Stiskněte klávesu [OK] pro vstup, viz obrazovka níže:

10.4.1  Časový posun
Pro vstup do režimu uživatelského zapnutí časového posunu stiskněte klávesu [left/right] 
a vyberte “ON/OFF”

10.4.2  Doba časového posunu(min):
Příručka pro změnu místa alokovaného systémem pro buffer časového posunu. Možnos-
ti na výběr: 10/20/30/40/50/60 (min).
Pokud na zařízení USB není dostatek místa. Automaticky se nastaví doba časového 
posunu. 

10.4.3  Záznam
Stiskněte klávesu [left/right] pro výběr “TS” a “PS”.
● TS: DVR nahrávání uloží TV program jako transport formátu proudu.  
● PS: DVR recording uloží TV program ve formátu MPEG. (Poznámka: ve formátu 

MPEG nebude nahrávat TTX, titulky, ale může být univerzálním formátem, který může 
uživatel snadno kopírovat a přehrávat v přenosném media playeru.)

10.4.4  Časový posun k nahrávání
Stiskněte klávesu [left/right] pro výběr “ON/OFF”.
Když vyberete možnost “ON” při přehrávání časového posunu, stiskněte klávesu [REC] 
pro zapnutí časového posunu na režim nahrávání časový posun+  a systém uloží všech-
ny údaje v bufferu časového posunu jako nahraný soubor a uloží na disk jako záznam. 
V režimu nahrávání časový posun+ nemusíte jen nahrávat, ale také provádět časové 
posuny. 
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10.5  Bezpečné odstranění paměťového zařízení

8. Je bezpečné odstranit vložené USB zařízení jako na Vašem počítači. Vyberte tuto položku 
a stiskněte OK, systém odpojí všechna paměťová zařízení vložená do tohoto systému. 

11  DVR
11.1  REC(Record)
1. Stiskněte klávesu [record] pro nahrávání souboru v režimu celé TV obrazovky, na 

obrazovce se zobrazí lišta nahrávání. Viz obrazovka níže:  

2. Při nahrávání stiskněte klávesu [exit] pro zrušení nahrávací lišty, v režimu celé obra-
zovky se zobrazí ikona “REC”.

3. Znovu stiskněte klávesu [record], zobrazí se box s dobou nahrávání, stiskněte klávesu 
[OK] a můžete vložit číselný klíč vložené délky nahrávání. Maximální doba je 99.99 hodin. 
Stiskněte znovu klávesu [OK] pro uložení, stiskněte klávesu [exit] pro odchod z tohoto 
boxu.



44  CZ

4. Při nahrávání stiskněte klávesu [REV/FWD] pro vstup do režimu rychlého přehrávání 
dopředu nebo dozadu.

5. Stiskněte klávesu [stop] pro zastavení nahrávání. Soubor uložte v menu “řízení zázna-
mu”. Když stisknete klávesu [Stop] zobrazí se následující box:

6. Když nahráváte stiskněte klávesu [info] pro zobrazení nahrávací lišty, stiskněte znovu 
a zobrazí se “seznam souborů”. 

● [up/down] pro pohyb v menu;
● Stiskněte klávesu [OK] pro přehrání aktuálního nahraného souboru. 
● Stiskněte klávesu [stop] pro zastevení přehrávání nahraného souboru, nahrávání 

pokračuje. 
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11.2  Časový posun
Časový posun: je nahrávání programování do paměťového zařízení, které se sleduje 
nebo poslouchá v době vhodnější pro spotřebitele.  
● Pokud je vložené paměťové zařízení, je rychlost zařízení dostatečná. Časový posun 

začne automaticky. Stiskněte klávesu [pause][slow][Fast Rewind][Fast forward] pro 
aktivaci lišty časového posunu.

● Pokud není k dispozici žádné paměťové zařízení, stiskněte klávesu [pause] pouze pro 
zastavení videa, všechny klávesy DVR nejsou k dispozici.

1. V režimu celé obrazovky stiskněte klávesu [pause/play] pro přechod do režimu časo-
vého posunu. audio a video se pozastaví, stiskněte znovu klávesu [pause/play], video 
a audio se budou opět přehrávat.  

2. Stiskněte klávesu [info] pro zobrazení seznamu souborů, stiskněte klávesu [up/down] 
pro pohyb v menu; stiskněte klávesu [OK] pro přehrávání aktuálního nahraného sou-
boru. stiskněte klávesu [stop] pro zastavení přehrávání nahraného souboru,

3. Stiskněte klávesu [left/right] pro pohyb kurzoru, stiskněte klávesu [OK] pro přehrávání 
aktuální pozice kurzoru.

4. Stiskněte klávesu [stop] pro zastavení režimu časového posunu.

Poznámky: Časový posun bude k dispozici pouze když bude zařízení USB HDD připoje-
né do systému a rychlost zápisu i čtení bude dostatečná.  
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12  Technické specifi kace
Tuner
Typ: DVB-T
Vstupní frekvence: VHF: 174 – 230 MHz, UHF: 430 – 858MHz
Úroveň signálu: -82 – -20 dBmV
Napájení antény: 5 V (ochrana proti zkratu)

Demodulátor
Tvar křivky: COFDM
Demodulace: QPSK, 16QAM, 64QAM
Režim přenosu: 2K/8K
Ochranný interval: 1/4, 1/8, 1/16, 1/32
Rychlost kódování: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Šířka pásma kanálu: 7/ 8 MHz 

Video dekodér
Úroveň profi lu: MPEG2 MP při ML
Vstupní rychlost: Max. 15 MB/s
Video rozlišení: 720 x 576 (PAL), 720x 480 (NTSC) pixel
Poměr stran: 4:3, 16:9 
Režim: Letter Box / Pan Scan
Obnovovací kmitočet: 25 (PAL); 30 (NTSC)
OSD (průhledné & překryté): 256 barev, průhledné
Funkce Recall: Vyvolání posledního sledovaného kanálu

Audio dekodér
MPEG1: Layer I/II 
Multi-audio: Multi audio a multi jazyčná podpora 
Audio režimy: Single/Dual Mono/Stereo/Joint Stereo

Systém a paměť
Základní čip: ALi M3101D
Flash paměť: 512 KB 
SDRAM: 8 MB při 16 bitech/135 MHz

Zdroj napájení
Napětí: 100 – 240 V ~ 50/60 Hz 
Příkon: max 5 W
Příkon v pohotovostním režimu: <=1W

Z důvodu neustálé inovace se mohou technické specifi kace změnit.
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