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DVB-T2 TUNER H.265
Uživatelská příručka

Důležité bezpečnostní pokyny
• Neotevírejte nikdy přístroj, hrozí úraz elektrickým proudem.
• Vnitřní součástky nejsou opravitelné. Servisní práce smí provádět pouze kvalifikovaný 
servisní personál.
• Napájecí napětí může být pouze 240 V AC (střídavé).
• Před uvedením zařízení do provozu si přečtěte všechny bezpečnostní a provozní pokyny.
• Dodržujte všechna upozornění uvedená na výrobku a v této uživatelské příručce.
• Anténní kabel musí být uzemněn.
• Nepoužívejte přídavná zařízení, která nejsou doporučena výrobcem, mohou způsobit
nebezpečí nebo poškodit zařízení.
• Nepřetěžujte adaptéry, zásuvky ani prodlužovací kabely, může to mít za následek selhání 
přístroje nebo elektrický šok.
• Při čištění používejte pouze suchou nebo lehce navlhčenou látku. Nepoužívejte tekuté 
čisticí prostředky ani čisticí prostředky ve spreji.
• Neumísťujte tento výrobek na nerovný povrch.
• Neblokujte větrací otvory na horní straně přístroje.

Přijímač (dále jen STB) smí být připojen pouze k elektrické síti 220-240 V AC 50 Hz v interiéru, 
v suchém a větraném prostoru.
Hlavní AC konektor slouží pro odpojení systému od napájení 220 V, a to i v případě, že je 
přijímač vypnutý. Hlavní síťová zásuvka musí být snadno přístupná.
Nikdy neotevírejte kryt přijímače! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
Jakékoliv opravy mohou provádět pouze kvalifikovaní servisní technici.

PŘETÍŽENÍ
Nepřetěžujte síťovou zásuvku, prodlužovací kabel ani adaptér, protože by to mohlo způsobit 
požár nebo úraz elektrickým proudem. Zajistěte, aby zdroj energie „zásuvka„ byla snadno 
přístupná.

KAPALINY
Tento STB nesmí být vystaven kapající nebo stříkající vodě a žádné předměty naplněné 
kapalinami, jako jsou například vázy, nesmí být na STB umisťovány.



ČIŠTĚNÍ
Před čištěním odpojte STB od hlavního zdroje napájení. Nepoužívejte žádná rozpouštědla, 
používejte pouze měkkou suchou látku.

VĚTRÁNÍ
Větrací otvory v horní části jednotky STB musí být ponechány odkryté, aby se umožnilo 
správné proudění vzduchu do jednotky. Zajistěte minimální prostor 5 cm kolem přístroje pro 
dostatečné větrání.
Ujistěte se, že ventilaci není zabráněno tím, že se ventilační otvory zakryjí předměty jako 
např. noviny, ubrusy, závěsy atd.

Nepokládejte STB na bytový textil nebo koberce. Nevystavujte STB přímému slunečnímu 
záření nebo jej neumísťujte v blízkosti topení. Neumísťujte elektronická zařízení na horní část 
STB. Dále na něj neumisťujte zdroje otevřeného plamene jako zapálené svíčky.

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Nepoužívejte žádné dodatečné příslušenství, které by mohlo způsobit nebezpečí nebo 
poškození zařízení STB.

PŘIPOJENÍ KABELŮ
Před připojením nebo odpojením kabelů odpojte STB od hlavního zdroje.
POKUD TO NEUDĚLÁTE, MŮŽE DOJÍT K POŠKOZENÍ STB!

PŘIPOJENÍ K TV
Před připojením nebo odpojením kabelu od televizoru odpojte STB od hlavního zdroje.
POKUD TO NEUDĚLÁTE, MŮŽE DOJÍT K POŠKOZENÍ TV!

UMÍSTĚNÍ
Umístěte STB v interiéru, aby nedošlo k jeho vystavení účinkům blesku, deště nebo 
slunečního světla.
Používejte tento přístroj pouze v mírném podnebí (nikoli v tropickém podnebí)!

MANIPULACE S BATERIEMI
Baterie obsahují toxické látky, které jsou nebezpečné pro životní prostředí. Proto likvidujte
baterie podle platných zákonných předpisů. Nikdy nevyhazujte použité baterie do 
komunálního odpadu.

Obecné instrukce
ROZBALENÍ
Rozbalte jednotku a zkontrolujte, zda jsou všechny následující položky součástí balení:
1 x dálkové ovládání (RCU)
1 x uživatelská příručka
2 x baterie AAA
1 x pozemní digitální přijímač



Hlavní funkce
• Multimediální rozhraní s HDMI výstupem a vysokým rozlišením.
• Dekóduje vysílání s vysokým rozlišením a standardním rozlišením.
• Dolby Digital audio výstup: S/PDIF.
• Kompozitní výstup.
• Port USB2.0 pro přehrávání videa a MP3, JPEG prohlížení a software.
• Multi-video definice: 576i / 576p / 720p / 1080i.
• Plně vybavené infračervené dálkové ovládání.
• Výběr pásma: 7M a 8M.
• Automatické a manuální vyhledávání kanálů.
• Smyčkový tuner (LOOP-THROUGH).
• Kvalitní CD audio (stereofonní).
• Oblíbené kanály a seznamy stanic.
• EPG: Elektronický programový průvodce.
• Poměry stran 16:9 a 4:3.
• Indikátory úrovně signálu a kvality.
• Titulky.
• Rodičovská kontrola.
• 8 nastavení časovače.
• Port USB pro upgrady softwaru.
• Demodulace COFDM.
• Kompatibilní s DVBT, DVBT2, (H.264 / H.265.
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Ovládací prvky a indikátory
Přední a zadní panel

Číslo Název Konektor Funkce
1 IEC TV ANT IN 169-24 samice Vstup z pozemní antény
2 IEC LOOP OUT 169-24 samec Průchozí výstup k videorekordéru atd.
3 ETHERNET RJ45 Připojte k routeru DSL
4 HDMI HDMI kabel HDMI video a audio připojení
5 TV SCART TV SCART Pro připojení videa / audia k televizoru
6 COAXIAL OPTICKÝ S/PDIF Digitální audio výstup (optický)
7 AC IN Kabel Připojení do sítě

8 POWER POWER Přepínač ON/OFF (zapnuto/vypnuto)

9 USB USB2.0 Host USB2.0 pro přehrávání videa a 
MP3, JPEG

10/11 CH +/- Ovládací panel Tlačítka pro ovládání kanálů
12/13 V +/- Ovládací panel Tlačítka pro ovládání hlasitosti
14 MENU Ovládací panel Tlačítka pro menu
15 OK Ovládací panel Tlačítka pro potvrzení



1. STANDBY: Přepnout do pohotovostního režimu, když je přijímač zapnutý (nebo naopak).
2. Číselné klávesy (0-9): Vybrat kanál nebo zadat číselnou informaci v menu.
3. TV / RAD: Přepnout mezi televizorem a rádiem (a naopak).
4. GUIDE (Elektronický programový průvodce): Zobrazit průvodce televizním a rozhlasovým 
programem.
5. MENU: Zobrazit hlavní nabídku nebo návrat do předchozího menu.
6. GOTO: Přejít v zadaný čas do multimediálního souboru.
7. OK: Zobrazit seznam kanálů v režimu prohlížení a výběr položky (nebo potvrzení
volby) v menu.
8. CH +: Změnit kanál nebo přesunout kurzor.
9. CH -: Změnit kanál nebo přesunout kurzor.
10. SUB: Zapnout nebo vypnout titulky.
11. AUDIO: Výběr reproduktorů (vlevo, vpravo nebo stereo), audio formátu a jazyku audia.
12. FAV: Zobrazení seznamu oblíbených položek v režimu prohlížení a výběr oblíbené 
položky.
13. PAUZA: Zmrazení obrazovky.
14. PVR: Přímé otevření menu PVR.

15. Rychlé převíjení filmu nebo hudební stopy zpět.



16. Rychlé převíjení filmu nebo hudební stopy vpřed.

17. Zpět na předchozí soubor ve filmu nebo v hudební stopě.
18. MUTE: Zapnutí nebo vypnutí zvuku.
19. Repeat (opakování): Přehraje znovu soubor USB.

20. Návrat k předchozímu kanálu nebo stanici.
21. EXIT: Zavření aktuálního menu a návrat do režimu normálního prohlížení.
22. (▲ / ▼): Změna kanálu nebo přesunutí kurzoru nahoru nebo dolů v nabídce
23. VOL (◄ / ►): Změna hlasitosti v režimu prohlížení nebo změna volby nebo nastavení v 
menu.
24. TXT: Zobrazuje vysílání informací TXT z družice.
25. INFO: Zobrazí informace o aktuálním programu.

26. Přechod na konec filmu nebo hudební stopy nebo zobrazení další fotografie.
27. STOP: Zastavení filmu nebo hudební stopy, nebo zastavení nahrávání filmu.
28. REC: Zahájení nahrávání vida.

29. : Zahájení přehrávání nebo pozastavení filmu nebo hudební skladby.
30. FORMAT: Kruhové procházení definice videa: 576p, 720p, 1080i a 1080p.
31. TIMER: Přímý přístup k nastavení časovače.
32. ASPECT: Změna poměru stran mezi 4:3 a 16:9.

Jak zapojit
Viz obrázek na straně 5 pro umístění zásuvek označených čísly v jednotlivých krocích této 
části.
Před připojením přijímače k televizoru se ujistěte, že jste nainstalovali baterie do dálkového 
ovladače. V závislosti na zvolené metodě připojení budete možná muset upravit
určitá nastavení pomocí dálkového ovladače předtím, než se digitální vysílání objeví na 
obrazovce.

Krok 1: Připojení k anténě
Zapojte anténní kabel (výstup obvykle v zásuvce na zdi) do konektoru TV ANT IN na STB.



Krok 2: Vyberte způsob instalace
Existuje několik způsobů připojení STB. V dalším textu jsou tyto způsoby označeny jako A, B, 
C a D.

A: Multimediální rozhraní s vysokým rozlišením
Pokud je váš televizor vybaven zásuvkou HDMI, zapojte kabel HDMI do konektoru HDMI na 
STB (konektor 2) a konektoru HDMI na televizoru.
Připojení HDMI zahrnuje video i zvuk. Nemusíte vytvářet samostatné připojení pro audio.
Kabel HDMI není součástí balení STB.

Krok 3: Koaxiální připojení

Dolby digital
Bitstreamu Dolby Digital S/PDIF lze dosáhnout zapojením pomocí koaxiálního kabelu (tento 
kabel není součástí dodávky STB). 

Tento kabel by měl být zapojen do zásuvky 3 na přístroji STB a zásuvky S/PDIF vašeho
zesilovače Dolby Digital.

Looping Out (pro video nahrávání)
Pro sledování jednoho kanálu při současném nahrávání jiného kanálu na videorekordéru 
připojte RF kabel (není součástí dodávky STB) mezi konektor LOOP OUT na konektoru STB 
(zásuvka 1) a zásuvkou RF IN na videorekordéru.
Poznámka: videonahrávky jsou pouze analogové, nikoliv digitální.



Začínáme

První použití

Jakmile připojíte STB k anténě a k televizoru, je nutné učinit následující kroky:
1. Zapněte televizor.
2. Zapojte STB3 do sítě.
3. Zapněte STB
4. Vyberte video nebo AV vstupní kanál, ke kterému je připojen STB: to lze provést pomocí
stisknutím tlačítka TV/AV nebo VIDEO na dálkovém ovladači televizoru (viz uživatelská 
příručka vašeho televizoru).
Na obrazovce televizoru se zobrazí uvítací informace a dále zpráva s dotazem, zda chcete
automaticky vyhledávat kanály a stanice.
5. Chcete-li vyhledat dostupné kanály a stanice, stiskněte tlačítko OK na dálkovém ovladači. 
Zobrazí se okno Auto Search (automatické vyhledávání) a začne vyhledávání kanálů.
Chcete-li hledat kanály a stanice manuálně, podívejte se na str. 19 nebo a neberte na zřetel 
tento postup.
Nalezené kanály a stanice se zobrazí v okně automatického vyhledávání.

Když STB nemůže nalézt žádné další kanály a stanice, vyhledávání se ukončí a jeden 
z nalezených televizních kanálů se objeví na obrazovce.



Provoz

Základní operace
Výběr kanálu
Existuje několik způsobů, jak vybrat TV kanál nebo rozhlasovou stanici:
• Číselná položka na dálkovém ovladači: pokud znáte číslo kanálu, zadejte číslo pomocí
číselného tlačítka na dálkovém ovladači a stiskněte tlačítko OK. (Pokud nestisknete OK, kanál
se zobrazí po přibližně 2 sekundách).
Chcete-li zvolit rozhlasovou stanici pomocí číselných tlačítek, nejprve stiskněte tlačítko 
TV/RADIO a poté zadejte číslo. 
POZNÁMKA: STB defaultně používá logický systém číslování kanálů (LCN). Příklady
primárních čísel LCN kanálů jsou:
1 = 10 sítí a poboček
2 = ABC
3 = SBS
7 =7 sítí a poboček
9 = 9 sítí a poboček
Sekundární kanály lze vybrat stisknutím primárního čísla a následně jiného čísla. Např. 
stisknutím 2 získáte ABC1, stisknutím 22 získáte ABC2.

• Channel List (seznam kanálů): Stiskněte tlačítko OK na dálkovém ovladači. Zobrazí se 
seznam kanálů. (Pro seznam rozhlasových stanic namísto TV kanálů stiskněte nejprve tlačítko 
TV/RADIO a pak stiskněte OK).
Stiskněte tlačítko ▲ nebo ▼ na dálkovém ovladači, dokud není požadovaný kanál nebo 
stanice zvýrazněna, a poté stiskněte OK.

TIP: Pro rychlé procházení dlouhého seznamu kanálů stiskněte tlačítko PAGE.
• Favourites List (seznam oblíbených): Stisknutím tlačítka FAV na dálkovém ovladači 
zobrazíte první kanál nebo stanici ve vašem seznamu oblíbených. Stiskněte ▲ nebo ▼ pro 
zobrazení jednotlivých oblíbených stanic nebo kanálů. Viz část "Oblíbené" na straně 12 vč. 
pokynů pro vytvoření seznamu oblíbených položek.
• Scroll (posun): Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ na dálkovém ovladači procházejte kanály 
podle jejich čísel (kanály můžete také procházet stisknutím tlačítek kanál nahoru nebo dolů 
na předním panelu STB).



• EPG: Stisknutím EPG na dálkovém ovladači vyberte kanál z elektronického programového 
průvodce (EPG) a opětovně stiskněte EPG. EPG je vysvětleno na straně 23.
• Previous Channel (předchozí kanál): Stisknutím tlačítka BACK se vrátíte na předchozí kanál 
nebo stanici.

Nastavení hlasitosti
Při sledování televize nebo při poslechu rádia stiskněte tlačítka ▲ nebo ▼ na dálkovém 
ovládání pro zvýšení nebo snížení hlasitosti.

Vypnutí zvuku (funkce MUTE)

Chcete-li zvuk zcela vypnout, stiskněte tlačítko MUTE na dálkovém ovladači (tlačítko 18 v 
schématu na straně 7). Na obrazovce se zobrazí ikona ztlumení. Pro obnovení zvuku opět 
stiskněte tlačítko MUTE.

Získání informací o kanálu
• Stisknutím tlačítka INFO na dálkovém ovladači zobrazíte informace o aktuálním a 
následujícím programu.

Zobrazí se informace o aktuálním a dalším programu. Nadpisy na vrcholu
informačního okna jsou SUB (titulky) a LOCK, STEREO. Nadpis bude zvýrazněn, pokud
platí příslušná volba (například pokud je vysílání ve vysokém rozlišení, pokud jsou titulky
dostupné, pokud je k dispozici stereo příjem, atd.).
Informační okno zůstane zobrazeno několik sekund. Chcete-li je skrýt dříve, stiskněte tlačítko 
EXIT na dálkovém ovládání.

Přepínání TV / Rádio

Stisknutím tlačítka TV/RADIO na dálkovém ovladači přepnete mezi televizními kanály a 
rozhlasovými stanicemi (nebo naopak).



Uzavřené titulky
Uzavřené titulky jsou mluvená slova viditelná na obrazovce. Tato volba je užitečná především 
pro neslyšící.

Chcete-li zapnout uzavřené titulky (nebo je vypnout):
1. Stiskněte tlačítko SUB na dálkovém ovladači. Zobrazí se okno titulky.

2. Pokud je zvýrazněno OFF (vypnuto), stiskněte ▲ nebo ▼, dokud se nezobrazí požadovaná
možnost Off (vypnuto) nebo Language (jazyk).
3. Pokud jsou titulky vysílány ve více jazycích a chcete zvolit jiný jazyk než ten, který je použit
na obrazovce, stisknutím tlačítka SUB zvýrazněte položku Language (jazyk) a potom stiskněte 
▲ nebo ▼, dokud se nezobrazí požadovaný jazyk.
3. Stiskněte tlačítko OK.

Zmrazení obrazu
• Stisknutím tlačítka PAUSE na dálkovém ovládání zmrazíte obraz.
• Opětovným stisknutím tlačítka PAUSE obnovíte normální prohlížení.



Seznam oblíbených položek
Můžete si vytvořit seznam oblíbených kanálů a vybírat kanály z tohoto seznamu. Výběr 
kanálů a přepínání mezi nimi je pak snadnější, zejména pokud je ve vaší oblasti k dispozici 
mnoho kanálů.
Seznam oblíbených položek zobrazíte stisknutím tlačítka FAV na dálkovém ovladači. Poté 
stiskněte tlačítko ▲ nebo ▼ pro krok nahoru nebo dolů mezi oblíbenými položkami. 
Zastavte procházení, když se dostanete k požadovanému kanálu

Přidání kanálů nebo stanic do seznamu oblíbených
Postupujte podle tohoto návodu, chcete-li do seznamu oblíbených kanálů nebo stanic 
položky přidávat nebo mazat.
1. Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém ovladači. Zobrazí se Main Menu (hlavní nabídka).
2. Pokud není v hlavní nabídce zobrazen Channel Manager (správce kanálů), stiskněte 
tlačítka ▲ nebo ▼, dokud se nezobrazí, a poté stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se nabídka 
správce kanálů.

3. Pokud chcete vytvořit oblíbený televizní kanál, ujistěte se, že je zvýrazněno Edit TV 
Channels (upravit televizní kanály); pokud chcete vytvořit oblíbenou rozhlasovou stanici, 
ujistěte se, že je zvýrazněno Edit Radio Channels (upravit rádiové kanály). Po výběru 
zvýrazněné volby stiskněte tlačítko OK.
Zobrazí se seznam kanálů nebo stanic.



4. Stiskněte tlačítka ▲ nebo ▼, dokud se nezobrazí zvýrazněný kanál nebo stanice.
5. Stiskněte tlačítko FAV na dálkovém ovladači pro označení položky jako oblíbené (nebo ji 
označte pro odstranění ze seznamu oblíbených). Zobrazí se ikona srdce vedle
názvu kanálu nebo stanice, která naznačuje, že tato položka se má stát oblíbenou (případně 
tato ikona zmizí, pokud ji z oblíbených vyřadíte).
6. Pokud chcete vybrat jiný kanál nebo stanici jako oblíbené, zopakujte krok 4.
7. Stiskněte tlačítko EXIT. Zobrazí se zpráva s žádostí o potvrzení, že chcete změny uložit.
8. Chcete-li uložit, vyberte Yes (ano), chcete-li zrušit, vyberte NO (ne).
9. Stiskněte tlačítko OK pro návrat k normálnímu zobrazení.

Výběr oblíbené položky ke sledování nebo poslechu

Stiskněte FAV na dálkovém ovladači. Zobrazí se první kanál nebo stanice ve vašem seznamu 
oblíbených. Na informačním panelu je kanál označen FAV.

Organizování kanálů a stanic
Volba Channel Manager (správce kanálů) v Main Menu (hlavní nabídka) umožňuje 
uspořádat kanály a stanice.
1. Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém ovladači. Zobrazí se hlavní nabídka.
2. Pokud není správce kanálů zvýrazněn v hlavní nabídce, stiskněte tlačítko ▲ nebo ▼, 
dokud se nezobrazí a poté stiskněte OK. Zobrazí se nabídka Správce kanálů.

3. Chcete-li uspořádat kanál, ujistěte se, že Edit TV Channels (upravit TV kanály) je 
zvýrazněno; nebo pokud chcete smazat stanici, ujistěte se, že je zvýrazněno Edit Radio
Channels (upravit rádiové kanály). Po zvýraznění volby stiskněte tlačítko OK.
Zobrazí se seznam kanálů nebo stanic.



4. LOCK (zamknout): Stiskněte ▲ nebo ▼, dokud se nezvýrazní kanál nebo stanice, kterou 
chcete zamknout. Stiskněte tlačítko SUB (červené tlačítko) pro opětovné odemknutí 

programu (výchozí heslo je 000000).
5. MOVE (přesunout): Stiskněte ▲ nebo ▼, dokud se nezvýrazní kanál nebo stanice, kterou 
chcete přesunout. Stiskněte tlačítko AUDIO (zelené tlačítko), na obrazovce se objeví logo 

Move (přesunout). Stisknutím tlačítek ▲ nebo ▼ jej přesuňte na místo, které požadujete a 
potvrdíte tlačítkem OK.
6. DELETE (smazat): Stiskněte ▲ nebo ▼, dokud se nezvýrazní kanál nebo stanice, kterou 
chcete vymazat. Stiskněte tlačítko INFO na dálkovém ovladači, objeví se následující zpráva: 
"Chcete odstranit tuto položku?“ Po stisknutí OK se položka vymaže, po stisknutí EXIT se 
volba zruší.
Jestliže chcete smazat jiný kanál nebo stanici, zopakujte krok 4.
7. SORT (řadit): Pro seřazení kanálů stiskněte tlačítko PAUSE (modré tlačítko). Ikona řazení 
se zobrazí v horní části seznamu kanálů.
8. FAV (oblíbené): Stiskněte tlačítko ▼ nebo ▲, dokud není zvýrazněn kanál nebo stanice, 
kterou chcete vybrat.
Stisknutím tlačítka FAV na dálkovém ovladači označte zvýrazněný kanál nebo stanici jako
oblíbenou (nebo ji označte pro odstranění ze seznamu oblíbených). Objeví se ikona srdce
vedle názvu kanálu nebo stanice, která označuje, že se položka má stát oblíbenou (případně 
ikona zmizí, jestliže ji chcete ze seznamu oblíbených vyřadit).
Chcete-li vybrat jiný kanál nebo stanici jako oblíbenou, zopakujte krok 4.
Pak stiskněte EXIT. Zobrazí se zpráva s žádostí o potvrzení, že chcete změny uložit.
Chcete-li změny uložit, zvolte Yes (ano), pokud zrušit, vyberte NO (ne).

POZNÁMKA: Můžete smazat kanály a stanice, které nikdy neplánujete sledovat nebo 
poslouchat. Chcete-li znovu nainstalovat kanál nebo stanici, kterou jste odstranili, budete je 
muset znovu naladit. Pokyny naleznete na stránce 20.

USB
Pro přehrávání souborů, nahrávání programů nebo aktualizaci softwaru přes port USB.
Funkce USB podporuje řadu formátů souborů:
TS, TRP, DAT, MPG, MPEG, AVI, MKV, MOV, MP4, VOB, 3PG, MP3, WMA, ACC, BMP, JPG, 
PNG apod.
1. Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém ovladači. Zobrazí se Main Menu (hlavní nabídka).



2. Pokud není v hlavní nabídce zvýrazněno USB, stiskněte tlačítko ▲ nebo ▼, dokud se 
nezvýrazní a poté stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se USB nabídka.

Multimédia
Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost USB Media, poté stiskněte OK, objeví se 
multimédia.
1. MUSIC (hudba): stisknutím ▲ nebo ▼ vyberte Hudba. Vyberte zvukový soubor, který
chcete přehrát.
2. FOTO (fotografie): stisknutím ▲ nebo ▼ vyberte možnost Foto. Vyberte fotografii, kterou 
chcete zobrazit. Stiskněte tlačítko PLAY pro zobrazení dalšího snímku.
3. MOVIE (film): stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte položku film. Vyberte video soubor, 
který chcete přehrát.
4. DVR:
Podporované zařízení:
1) STB podporuje nejpopulárnější USB2.0 pevné disky, nicméně díky mnoha druhům
HDD, které jsou na trhu k dispozici, je možné, že některé HDD nebude s STB fungovat.
2) Požadovaný systém: FAT32

Pokyny pro nahrávání televizních programů:

1. Chcete-li nahrát televizní program, který právě sledujete, stiskněte tlačítko RECORD
(ZÁZNAM). Výchozí nastavení doby nahrávání jsou 2 hodiny. Chcete-li upravit výchozí čas 
záznamu, stiskněte opět tlačítko RECORD a zadejte požadovaný čas ručně pomocí číselných 
tlačítek.
2. Chcete-li nahrát televizní program z EPG, stiskněte tlačítko EPG a vyberte požadovaný 
program pomocí tlačítek ▲ nebo ▼. Poté stiskněte tlačítko Reserve/Rec (ZELENÉ). 
Programové informace budou zobrazeny v nabídce časovače. Přejděte dolů na MODE a 
zvolte RECORD, potom stiskněte tlačítko OK pro potvrzení a EXIT pro návrat k živému 
vysílání. Přijímač je nyní nastaven pro záznam tohoto programu. Upozorňujeme, že pokud 
sledujete jiný kanál, v uvedený čas se přijímač automaticky přepne na kanál nastavený pro 
záznam.
• Během nahrávání nelze ovládat funkce EPG; SUB; Multi AUDIO.
• Nahrané televizní programy nepodporují EPG: a SUB: Multi AUDIO.
3. Po stisknutí tlačítka záznamu se zobrazí seznam skupin kanálů, pokud má aktuální vysílání



více kanálů a vy můžete zvolit, který kanál chcete nahrávat;
(Pokud má aktuální vysílání pouze jeden kanál, bude ihned nahráván aktuálně sledovaný 
kanál). Při nahrávání můžete stisknout tlačítko nahoru nebo dolů a změnit kanál ve stejném 
streamu).

Konfigurace PVR

Stisknutím tlačítek ▲ nebo ▼ vyberte možnost Record Device Option (volba záznamu 

zařízení) a poté stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se nabídka záznamu zařízení.

Obvykle je v HDD k dispozici několik diskových oddílů a STB vám umožní pro účely nahrávání

vybrat různé oddíly, vyberte část DVR, stiskněte ▲ nebo ▼ a vyberte požadovaný soubor a 

stiskněte tlačítko OK pro uložení. Pak bude nahraný video soubor uložen do tohoto oddílu. 

Nahraný soubor bude uložen ve složce DVRRECORD.

VAROVÁNÍ
Použití USB1.1 nebo USB2.0 zařízení (včetně přehrávače MP3)
1) Důrazně doporučujeme, abyste neukládali žádný televizní program na USB disk. Vzhledem 
k velké rozmanitosti USB disků jsou na trhu disky s různými úrovněmi kvality, výrobce proto 
nemůže převzít žádnou záruku za poškození USB disku, k němuž dojde při pokusu o nahrání.
2) Nevyjímejte zařízení USB z STB, pokud je používáno během jakékoli multimediální USB 
funkce.

Elektronický programový průvodce (EPG)
Někteří poskytovatelé vysílají informace o svých programech. Tyto informace jsou k dispozici 
na obrazovce ve formě elektronického průvodce programem, který se zobrazí stisknutím 
tlačítka GUIDE na dálkovém ovladači. Příklad je zobrazen níže.

Můžete procházet systémem EPG a hledat informace o kanálech a programech
(vysvětleno v další části) nebo stisknutím tlačítka EPG či EXIT zavřít průvodce.

Zobrazení informací o programu
Informace zobrazené při stisknutí tlačítka GUIDE jsou informace o kanálu, který je právě nyní 
sledován. V levé části obrazovky jsou informace o aktuálním seznamu kanálů; v pravé části
obrazovky je seznam nadcházejících programů.



Chcete-li zobrazit informace o programech na jiném kanálu, stiskněte tlačítka ► nebo ◄ pro 
výběr kanálu. Informace, o které se zajímáte, jsou zvýrazněny v levé části obrazovky.

Výběr kanálu, který chcete sledovat z EPG
1. Po zvolení panelu kanálů stiskněte tlačítka CH ▲ nebo CH ▼, dokud se nezobrazí kanál, 
který chcete sledovat.
2. Stiskněte tlačítko GUIDE. Zobrazí se aktuální program vybraného kanálu.
Stisknutím tlačítka OK nastavíte časovač.

Vyhledávání nových kanálů a stanic
Možnost Install (instalace) v hlavní nabídce umožňuje skenovat, tj. detekovat digitální TV 
kanály a rádiové stanice dostupné ve vaší oblasti. Jestliže budou dostupné nové kanály, 
budete muset znovu provést skenování, to platí i pro případ, že chcete obnovit kanál nebo 
stanici, kterou jste odstranili, nebo pokud STB přesunete na novou lokaci.
Existují dvě možnosti skenování:
• Automatické vyhledávání
STB automaticky vyhledá všechny digitální televizní a rozhlasové stanice, které dokáže 
detekovat a uloží jejich podrobnosti.
• Manuální vyhledávání
Tato volba umožňuje vyhledávat určitý kanál (nebo všechny kanály od konkrétního 
poskytovatele).

Automatické vyhledávání

1. Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém ovladači.
2. Pokud není v hlavní nabídce zvýrazněna instalace, stiskněte tlačítko ▼ nebo ▲, dokud se 
nezvýrazní, a pak stiskněte tlačítko OK.
Zobrazí se podnabídka Instalace.
3. Pokud v podnabídce není zvýrazněno Auto Search (automatické vyhledávání), stiskněte 
tlačítko ▲ nebo ▼, dokud se nezvýrazní, a pak stiskněte tlačítko OK.
Objeví se okno Auto a vyhledávání začne automaticky. Po dokončení vyhledávání bude 
zahájeno přehrávání nalezeného kanálu.



Manuální vyhledávání
POZNÁMKA: Automatické vyhledávání (popsané výše) je vhodné ve většině případů. 
Manuální vyhledávání můžete použít, pokud jste kanál smazali a chcete jej znovu zpřístupnit. 
V tomto případě budete hledat jen tento konkrétní kanál.
1. Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém ovladači.
2. Pokud není v hlavní nabídce zvýrazněna instalace, stiskněte tlačítka ▼ nebo ▲, dokud se 
nezvýrazní a pak stiskněte tlačítko OK.
Zobrazí se podnabídka instalace.
3. Pokud není v podnabídce zvýrazněno Manual Search (manuální vyhledávání), stiskněte 
CH ▼ nebo CH ▲, dokud se nezvýrazní a poté stiskněte OK.
Zobrazí se okno manuální vyhledávání.

4. Stisknutím tlačítka OK spusťte skenování. Po úspěšném dokončení vyhledávání se kanál 
začne automaticky přehrávat. Pokud ne, na obrazovce se objeví předcházející kanál.
5. Stisknutím ▲ nebo ▼ vyberte frekvenci, kterou chcete vyhledat.
6. Stiskněte tlačítko AUDIO (zelené tlačítko) pro přidání požadované frekvence.

Časovač
1. Při sledování kanálu stiskněte tlačítko Blue (modré) pro rezervaci časovače.



2. Stisknutím tlačítka SUB (červené tlačítko) přidáte zvolený časovač. Zobrazí se obrazovka 
Event Add (přidání události).

3. Všechny možnosti časovače by měly být k dispozici nyní (viz níže). Stiskněte tlačítko CH ▼
nebo CH ▲ pro aktivaci a vyberte časovač, který chcete nastavit. Časovač můžete upravovat 
nebo smazat.
4. Pokud jste vybrali již nastavený časovač a chcete jej upravit, stiskněte ZELENÉ
tlačítko pro jeho úpravu.
5. Pokud jste zvolili časovač, který již byl nastaven a chcete jej zrušit, stiskněte tlačítko Timer 
(časovač) - MODRÉ tlačítko pro jeho vymazání.
6. Nyní byste měli mít k dispozici všechny možnosti časovače (viz níže). Stiskněte tlačítko 
CH▼ pro výběr typu kanálu. Stisknutím tlačítek VOL◄ nebo VOL► nastavíte typ kanálu. Typ 
kanálu je TV nebo rádio.
7. Stiskněte tlačítko CH ▼ pro volbu čísla kanálu. Stiskněte VOL◄ nebo VOL► pro volbu 
zobrazení požadovaného kanálu.
8. Stiskněte CH ▼ pro výběr Start Date (datum zahájení), Start time (čas zahájení) nebo End 
time (čas ukončení). Použijte číselná tlačítka na dálkovém ovladači pro zadání času, kdy má
dojít k zapnutí nebo vypnutí.
Časy musí být zadány pomocí 24hodinového formátu hodin. Například 8 hodin ráno je 
zadáno jako 0800, zatímco 8 hodin večer je zadáno jako 2000.
9. stisknutím tlačítka CH ▼ vyberte možnost Repeat (opakovat). Časovač můžete nastavit na 
hodnotu Once (jednou), Daily (denně) nebo Weekly (týdně). Stiskněte tlačítka VOL◄ nebo 
VOL►, dokud se nezobrazí požadovaná služba časovače.
10. Stiskněte tlačítko OK na dálkovém ovladači. Nastavení časovače jsou uložena.

Vícejazyčné a Dolby Digital vysílání
Pokud je kanál vysílán ve více jazycích, můžete zvolit, v jakém jazyce jej chcete poslouchat. 
Podobně pokud je kanál vysílán ve více než jednom audio formátu, můžete zvolit, který 
formát chcete poslouchat.



1. Stiskněte tlačítko AUDIO, ZELENÉ tlačítko na dálkovém ovladači. Objeví se okno Audio 
Settings (okno nastavení zvuku).
2. Pokud je vysíláno více jazyků nebo audio formátů, stisknutím tlačítek ▲ nebo ▼ budete 
procházet každý jazyk a formát.
Pokud je kanál vysílán v Dolby Digital, jazyk se zobrazí s příponou AC3, jako např. v angličtině
(AC3). Vysílání bez Dolby bude mít příponu MP2, např. v angličtině (MPEG2).
3. Stisknutím tlačítka EXIT zavřete okno nastavení zvuku a vrátíte se do normálního 
zobrazení.

AV NASTAVENÍ

AV (audio-vizuální) nastavení
1. Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém ovladači. Zobrazí se Main Menu (hlavní nabídka).
2. Pokud není v hlavním menu zvýrazněn obrázek, stiskněte tlačítka ◄ nebo ►, dokud se 
nezvýrazní a pak stiskněte tlačítko OK.
Zobrazí se nabídka Picture (obraz).

Pomocí této nabídky můžete ovládat následující nastavení:
• Poměr stran: 4:3 nebo 16:9



• Rozlišení: 576i, 576p, 720p 1080i a 1080P
• Formát TV: PAL, NTSC
• VIDEO výstup: RGB, CVBS
3. Vyberte možnost, kterou chcete změnit. V případě potřeby stiskněte tlačítko ▲ nebo ▼, 
pro její zvýraznění.
4. Po jejím zvýraznění procházejte pomocí tlačítek ▲ nebo ▼ hodnoty, které chcete nastavit
(zobrazeny na panelu vpravo na obrazovce). Zastavte procházení, když je zobrazena 
požadovaná hodnota.
5. Pokud existuje další možnost, kterou chcete změnit, opakujte postup uvedený v kroku 4.
6. Po dokončení stiskněte tlačítko EXIT pro uložení a návrat do předchozí nabídky.

Volba

OSD Lang: jazykové nabídky
Subtitle Language (jazyk titulků): výchozí jazyk titulků
Audio Language (jazyk zvuku): výchozí jazyk pro kanál
Digital Audio (digitální zvuk): zvolte formát zvuku na výstupu SPDIF

Rodičovská kontrola
STB je dodáváno s výchozím osobním identifikačním číslem (PIN). Výchozí kód PIN je 000000.
Kód PIN je vyžadován, pokud jste povolili rodičovský zámek. Jak změnit kód PIN:
1. Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém ovladači. Zobrazí se hlavní nabídka.
2. Pokud systém není zvýrazněn v hlavní nabídce, stiskněte tlačítka ◄ nebo ►, dokud se 
nezvýrazní, pak stiskněte OK. Objeví se menu systém.



3. Pokud není Parental Guidance (rodičovská kontrola) zvýrazněna, stiskněte tlačítka ▲
nebo ▼, dokud se nezvýrazní, a poté stiskněte tlačítko OK a zadejte vstupní heslo.
Zobrazí se nabídka Parental Guidance (rodičovská kontrola).

Hodnocení programů můžete změnit pomocí tlačítek ◄ nebo ► pro věkový rozsah od 4 do 
18 let.
Mimo nastavený věkový limit nebude možné sledovat programy bez zadání hesla rodičovské 
kontroly.

Nastavení času
Můžete nastavit až osm časovačů, při kterých se automaticky spustí určený kanál nebo se 
STB vypne. Pro nastavení nebo změnu časovače postupujte takto:

1. Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém ovladači. Zobrazí se Main Menu (hlavní nabídka).

2. Pokud se v hlavní nabídce nezvýrazní nastavení času, stiskněte tlačítko ◄ nebo ►, dokud 
se nezvýrazní, a poté stiskněte tlačítko OK.
Zobrazí se nabídka Time Settings (nastavení času).



Údržba systému
V případě, že budou k dispozici nové verze softwaru, můžete software ve vašem STB
aktualizovat. Informace o aktuální verzi SW (a informace o hardwaru) je k dispozici v menu. 
Podle informací v menu zjistíte, zda je upgrade nutný. Tyto informace mohou být také 
užitečné, pokud potřebujete získat technickou podporu.
STB můžete rovněž obnovit do výchozího nastavení.

Systémové informace
Chcete-li zobrazit systémové informace o vašem STB, jako je číslo modelu, verzi softwaru,
hardwarovou verzi, postupujte takto:
1. Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém ovladači. Zobrazí se obrazovka Main Menu (hlavní
menu).
2. Pokud není v nabídce zvýrazněno nastavení systému, stiskněte tlačítko ◄ nebo ►, dokud 
se nezvýrazní, a potom stiskněte tlačítko OK.
Zobrazí se okno System Settings (nastavení systému).

Poznamenejte si informace obsažené v tomto okně, pokud máte v úmyslu kontaktovat 
technickou podporu.
3. Stiskněte dvakrát tlačítko EXIT nebo MENU pro návrat k normálnímu zobrazení.



Vymazání a obnovení dat
STB můžete resetovat do výchozího nastavení. Reset vymaže všechny kanály, stanice, 
předvolby a další nastavení uživatele. Budete muset znovu provést ladění kanálů a stanic, 
než bude možné pokračovat ve sledování digitální televize nebo poslechu digitálního rádia.

UPOZORNĚNÍ: tento postup vrátí STB do výchozího továrního nastavení. Všechna data 
(např. časové pásmo, kanály, stanice a časovače) budou vymazána!

1. Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém ovladači. Zobrazí se obrazovka Main Menu (hlavní
menu).
2. Pokud není v nabídce zvýrazněno systémové nastavení, stiskněte tlačítko ▲ nebo ▼, 
dokud se nezvýrazní, a poté stiskněte tlačítko OK. 
Zobrazí se nabídka System Settings (systémová nastavení).

3. Pokud není v nabídce zvýrazněno Factory Default (tovární nastavení), stiskněte tlačítka ▲
nebo ▼, dokud se nezvýrazní a pak stiskněte tlačítko OK.
4. Zobrazí se varovná zpráva s dotazem, zda si opravdu přejete vymazat všechny služby a 
resetovat všechna nastavení. Chcete-li pokračovat, stiskněte tlačítko OK. Chcete-li resetování 
zrušit, stiskněte EXIT a zbytek tohoto postupu ignorujte.



Aktualizace softwaru
Pokud je k dispozici nová verze softwaru, můžete software stáhnout do počítače
a pak jej nahrát do vašeho STB. Budete potřebovat paměťovou kartu USB (není součástí 
dodávky).

1. Jakmile získáte soubor s aktualizací, přeneste jej na paměťovou kartu USB. Soubor musíte 
umístit na kořenovou (nebo horní) úroveň paměťové karty, nikoli do složky nebo adresáře.
2. Vložte paměťovou kartu do portu USB.
3. Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém ovladači. Zobrazí se obrazovka Main Menu (hlavní 
menu).
4. Pokud není v nabídce zvýrazněno SOFTWARE UPDATE (aktualizace softwaru), stiskněte 
tlačítko ▲ nebo ▼, dokud se nezvýrazní, a pak stiskněte tlačítko OK. Objeví se okno USB.
4. Stiskněte ▲ nebo ▼ Vyberte SOFTWARE UPDATE (aktualizace softwaru) a stiskněte OK.
Přijímač automaticky vyhledá software na paměťové kartě USB a načte nový software.

Nastavení sítě
Automatické nastavení konfigurace pomocí DHCP.
V případě potřeby lze provést změny prostřednictvím tohoto menu.



Internetové aplikace

1. DLNA
Přehrávání multimediálního obsahu dostupného v domácí síti.
2. Weather (počasí)
Meteorologická předpověď pro příštích 10 dní.
3. RSS
Zobrazení některých RSS feedů.
4. IPTV
Přehrávání předvoleného webového obsahu. Můžete přidat svůj vlastní webový odkaz na TV 
nebo webové rádio.

Přijímač DVB-T2 H.265 musí být připojen k internetu přes DSL router.

Odstraňování problémů

Příčin abnormálního provozu může být velmi mnoho. Příležitostně mohou přijímače 

zamrznout (stejně jako někdy počítač). V takovém případě odpojte STB ze síťového napájení, 

počkejte 30 sekund a poté jej znovu připojte k síti. 

Pokud zařízení nefunguje správně, postupujte podle pokynů v následující tabulce, v níž jsou 

popsány nejčastější problémy a postupy pro jejich odstranění.



Symptomy Možné příčiny Řešení

Indikátory na přední straně
panelu nesvítí.

Síťový kabel není připojen. Zkontrolujte, zda je napájecí 
kabel zapojen do zásuvky ve 
zdi.
Zkontrolujte, zda je přístroj 
zapnutý.

Žádný obraz ani zvuk. Kabely propojující TV a 
přijímač nejsou správně 
připojeny.

Ujistěte se, že je použit 
správný kabel mezi 
televizorem a přijímačem,
a dále že je připojena 
anténa.

Režim TV není správný. Zkontrolujte, zda je použit 
správný video nebo AV 
vstup na televizoru.

Nesprávná definice videa. Pokud máte kompozitní 
nebo S-video připojení k 
televizoru, definice videa 
musí být nastavena na 
hodnotu 576i. Stiskněte 
tlačítko EXIT a poté tlačítko 
FORMAT na dálkovém
ovladači, dokud neuvidíte 
obraz.

Závady obrazu a/nebo 
zvuku.

Nedostatečná síla signálu. Zkontrolujte, zda je anténní 
kabel správně zapojen a zda 
je signál dostatečný.

Elektrické rušení. Zkontrolujte, zda je veškerá 
kabeláž antény čtyřcestná.

Žádný zvuk. Přijímač nebo televizor se 
nachází v režimu MUTE 
(ztišení).

Stiskněte tlačítko MUTE na 
přijímači a televizoru.

Počáteční úroveň hlasitosti 
není nastavena na 
televizoru.

Zvolte požadovanou úroveň 
hlasitosti televizoru pomocí 
tlačítka na dálkovém 
ovladači.

Dálkové ovládání televizoru
nepracuje.

Baterie nejsou vloženy. Vložte baterie.

Baterie jsou vybité. Vyměňte baterie v dálkovém 
ovladači.

Dálkové ovládání je mimo
rozsah provozu.

Nasměrujte dálkový ovladač 
přímo na přijímač.

Hudební soubory na USB se 
nezobrazují.

Soubory mají nesprávný 
formát.

Zkontrolujte, zda je formát 
souborů MP3.

Soubory nejsou v 
kořenovém adresáři nebo

Přesuňte soubory ze složek 
nebo adresářů.



na nejvyšší úrovni.

Specifikace

Tuner & Dekodér kanálu Vstupní konektor antény IEC 169-2 samice

Výstupní konektor - RF Loop 
Out

IEC 162-2 samec

Frekvenční rozsah 174MHz-230MHz, 474MHz-
868MHz

Vstupní impedance 75 Ω

IF šířka pásma 7 a 8 MHz (přepínatelné)

Kódová rychlost 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

Interval ochrany 1/4, 1/8, 1/16, 1/32

MPEG transport streamu Standardní MPEG-4 MP @ L4.0 1920 × 
1080 @ 50MHz

Rychlost 64 Mbps

Dekódování videa Úroveň profilu MPEG-4 MP@L4.0 1920 × 
1080 @ 50MHz

Vstupní rychlost 80 Mb/s

Poměr stran 4:3, Letter Box, 16: 9, Pan & 
Scan

Rozlišení videa 1080i, 720p, 576p, 576i

Dekódování audia Standardní MPEG 1,2, 3; Dolby AC-3, 
12S S / PDIF

Kanály Single, Duální Mono, Stereo, 
Stereo, Dolby
Digitální bitové toky

Hlavní systém Hlavní procesor MSD 3Z173

Paměť 64 Mb Flash; DDR3 1 GB

Audio a video HDMI Konektor HDMI 1.3 (s HDCP 
ochranou)

SCART CVBS, RGB

S/PDIF S/PDIF koaxiální digitální 
audio výstup

USB USB 2.0 USB

Zdroj napájení Vstupní napětí 100-240V AC

Spotřeba energie max. 15 W, kompatibilní s 
ERP

Ochrana Zvláštní vnitřní pojistka 

Typ Spínací režim

Rozměry, hmotnost a 
provozní teplota

Rozměry š170 mm x v40 mm x d130 
mm

Hmotnost 0,5 kg

Optimální provozní teplota 0-50 °C






