
SlovenskyPrečitajte si túto príručku pred inštaláciou a použitím

UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA



PRE ZNÍŽENIE RIZIKA POŽIARU A PORANENIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM NEVYSTAVUJTE 
TOTO ZARIADENIE DAŽĎU ALEBO VLHKOSTI

DOLEŽITÁ BEZPEČNOSŤ

Prečítajte si a dodržiavajte všetky bezpečnostné a prevádzkové 
pokyny ,ktoré by ste si mali prečítať pred tým , než set-top box je 
prevádzkovaný . Dodržujte všetky pokyny .

Bezpečnostné pokyny a prevádzkové by mali byť zachované pre 
budúce použitie

Dodržiavajte všetky upozornenia , v súlade so všetkými varovaniami 
pre  set-top box a v návode na obsluhu

Polarizácia- Niektoré set-top boxy sú vybavené polarizovanou zástrčkou 
. Túto zástrčku je možné zasunúť do zásuvky , skúste zástrčku otočiť . 
Ak zástrčku sa stále nedarí zasunúť , požiadajte elektrikára o výmenu 
zastaralej zásuvky . Aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom , 
nepoužívajte túto polarizovanú zástrčku s predlžovacím káblom , 
zásuvky , alebo na inom mieste, ak môžu byť úplne zasunuté bez kotúča 
expozície . Ak potrebujete predlžovaciu šnúru , použite polarizovanú 
šnúru.

Zdroje napájania- tento set-top box by mal byť prevádzkovaný iba s 
napájaním uvedenˇim na štítku na zadnom paneli set-top boxu.Ak si nie 
ste istý , aký typ napájania máte doma či kancelárii , obráťte sa na set - 
top box predajcu alebo elektrikára . U set-top boxov určených na 
napájanie z batérií alebo z iných zdrojov  nájdete v návode na obsluhu.

Preťaženie- Nepreťažujte elektrické zásuvky ani predlžovacie šnúry, 
pretože to môže mať za následok riziko požiaru alebo úrazu elektrickým 
prúdom . Preťažené striedavé zásuvky , predlžovacie šnúry, 
rozstrapkané napájacie káble, poškodená alebo prasknutá izolácie 
vodiča a zlomené zástrčky sú nebezpečné , môžu viesť k elektrickému 
šoku alebo požiaru . Pravidelne kontrolujte šnúru , a ak je viditeľne
poškodenie alebo poškodenie izolácie doporučuje sa nahraďiť  ich 
Vašim servisným technikom.

Napájací kábel s ochranou.Napájacie káble by mali byť vedené tak, že 
nie sú pravdepodobné, že sa bude po nich šliapať alebo poškodené 
predmety budú umiestnené na alebo proti nim , pričom osobitnú 
pozornosť je potrebné venovať káblom pri zástrčkách , zásuvkách , a 
miestu , kde kábel opúšťa set-top box .

Vetranie Sloty a otvory sú určené na ventiláciu a zaisťujú spoľahlivú 
prevádzku set-top boxu, chránia ho pred prehriatím. Tieto otvory 
nesmú byť blokované ani zakryté. Otvory by nikdy nemali byť 
blokované umiestňovaním set-top boxu na posteľ, pohovku, koberec 
alebo radiátor. Tento set-top box by nemal byť umiestnený v 
zabudovaných zariadeniach ako sú napríklad knižnica alebo polica 
pokiaľ nie je zabezpečená riadna ventilácia alebo pokyny set-top-box 
výrobcu boli dodržané.

í š Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je podľa 
odporúčania výrobcu set-top boxu, mohlo by to byť nebezpečné.

ď hlavná zástrčka alebo spojka je použitá ako odpájacie zariadenie musí 
zostať ako odpájacia.

    znížiť nebezpečenstvo požiaru  a úrazu

                                              elektrickým prúdom neskladajte kryt ( alebo 

zadný panel ) jednotky . Obráťte sa na  kvalifikovaný servisný personál.

Symbol blesku so šípkou v trojuholníku , je určený na upozornenie 
užívateľa na prítomnosť neizolovaného “ nebezpečného napätia “ vo 
vnútri prístroja , ktoré môže mať dostatočnú veľkosť na vytvorenie 
rizika úrazu elektrickým prúdom

Výkričník v trojuholníku upozorňuje užívateľa na prítomnosť dôležitých 
prevádzkových a servisných pokynov v dokumentácii dodávanej s 
prístrojom.

UPOZORNENIE : Z DÔVODU ZNÍŽENIA RIZIKA POŽIARU A ÚRAZU ELEKTRICKÝM 

PRÚDOM NEVYSTAVUJTE TOTO ZARIADENIE DAŽĎU ALEBO VLHKOSTI.

UPOZORNENIE :ABY STE PREDIŠLI NEBEZPEČENSTVU ELEKTRICKÉHO ÚRAZU 

KOLÍK ZÁSTRČKY ZASUNŤE DO ZÁSUVKY AŽ NA DORAZ.

Okrem dôkladnej pozornosť venovanej štandardov kvality vo 
výrobe set - top boxu, bezpečnosť je hlavným faktorom pri 
navrhovaní každého prístroja . Avšak, bezpečnosť je vaša 
zodpovednosť tieť . Tento dokument uvádza dôležité 
informácie , ktoré vám pomôžu zaistiť vaše potešenie a 
správne použitie set - top boxu
 a doplnkové vybavenie. Prosím prečítajte si ich pozorne 
pred uvedením do prevádzky a použitím set - top - boxu .

štalácia

Prístroj nesmie byť vystavený kvapkajúcej alebo striekajúcej vode a žiadne 
predmety naplnené tekutinami, ako sú vázy nesmú byť umiestnené na prístroji.

Upozornenie: Dodržujte elektrickú bezpečnosť. Powerline ovládané zariadenie 
alebo príslušenstvo pripojené k tejto jednotke by mali mať bezpečnostnú
certifikáciu na príslušenstvo a nemali by byť upravené tak, aby nespĺňali
bezpečnostné prvky.To vám pomôže vyhnúť sa prípadnému ohrozeniu 
elektrickým prúdom alebo požiarom. Ak nie ste si istý, obráťte sa na kvalifikovaný 
servisný personál.

Príslušenstvo: Neumiestňujte tento set-top-box na nestabilný vozík, stojan, 
trojnožku, konzolu alebo stolík. Set-top box môže zlyhať a spôsobiť vážne zranenie 
deťom alebo dospelým, rovnako ako aj vážne poškodenie na set-top boxe. Použite 
tento set-top box len s vozíkom, stojanom, trojnožkou, držiakom alebo stolom 
doporučeným výrobcom alebo predávanými so set-top boxami. Pri akejkoľvek 
montáži výrobku sa riaďte pokynmi a použite montážne príslušenstvo odporúčané 
výrobcom.

Set-top box a vozík s touto kombináciou je potrebne pohybovať veľmi 
opatrne. Rýchle zastavenie, nadmerná sila a nerovné povrchy môžu 
spôsobiť poškodenie set-top boxu

Uzemnenie vonkajšej antény Ak je vonkajšia anténa alebo káblový systém 
pripojený k set-top boxu, uistite sa, že anténa alebo káblový systém sú uzemnené 
tak, aby poskytovali určitú ochranu proti prepätiu a statickej elektriny. § 810 
National Electrical Code, ANSI / NFPA No.70-1984 (§ 54 Canadian Electrical Code, 
časť 1), poskytuje informácie týkajúce sa správneho uzemnenia stožiara a nosnej 
konštrukcie, uzemnenie prívodného kábla k anténe pripojenie zemniacich elektród 
a požiadavky na zemniacu elektródu.

Elektrické vedenie - vonkajší anténny systém by nemal byť umiestnený v blízkosti 
nadzemného elektrického vedenia, iných elektrických svetelných alebo napájacích 
obvodov, alebo tam, kde by mohol spadnúť do takých elektrických vedení alebo 
obvodov. Pri inštalácii vonkajšieho anténneho systému starostlivosť by mala byť 
kladená nato, aby z dotyku alebo priblížení takých elektrických vedení alebo 
obvodov, pretože kontakt s nimi by mohol mať fatálne následky. Inštalácia 
vonkajšej antény môže byť nebezpečná a mala by byť ponechaná na 
profesionálnu inštaláciu antén

Čistenie Pred čistením prostriedok pre čistenie odpojte set-top-boxu zo zásuvky 
v stene.Nepoužívajte tekuté alebo aerosólové čističe. Používajte vlhkú 
handričku na čistenie

Objekty, ktoré sa mohli dotknúť miest s vysokým napätím alebo “skrat” by mohlo 
dôjsť k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom. Nikdy nelejte tekutinu žiadneho 
druhu na set-top box.

Pre zvýšenú ochranu tohto set-top-boxu pri búrke alebo keď je ponechaný bez 
dozoru po dlhšiu dobu, odpojte ju od elektrickej zásuvky a odpojte anténu alebo 
káblový systém. Tým sa zabráni poškodeniu set-top boxu bleskom a napäťových 
vĺn.

Servis-Nepokúšajte sa o servis tohto set-top boxu svojpomocne, pretože 
otvorenie alebo odstránenie krytov vás môže vystaviť nebezpečnému napätiu 
alebo inému nebezpečenstvu. Všetky opravy zverte kvalifikovanému servisnému 
personálu.

Podmienky vyžadujúce servis, odpojte set-top-boxu zo zásuvky a obráťte sa na 
kvalifikovaný servisný personál za nasledovných podmienok:

Ak je napájací kábel alebo zástrčka sú poškodené.
Ak došlo k rozliatiu tekutiny alebo pádu predmetov do set-top boxu.
V prípade, že set-top box bol vystavený dažďu alebo vode.
Ak nepracuje normálne podľa návodu na obsluhu.

      Nastavujte iba tie ovládacie prvky, ktoré sú popísané v návode na 
obsluhu. Nesprávne nastavenie iných ovládacích prvkov môže 
vyústiť v poškodenie a často bude vyžadovať rozsiahly zásah 
kvalifikovaného technika, aby vrátil set-top-box do normálnej 
prevádzky.

V prípade, že set-top box spadol na zem alebo bola poškodená skriňa.
Ak set-top box vykazuje zjavnú zmenu vo výkone, znamená to, že 
je potrebné vykonať opravu.

Náhradné diely, ak sú potrebné náhradné diely, musí servisný technik overiť, že 
náhrady,ktoré sa menia majú rovnaké bezpečnostné vlastnosti ako originálne 
diely. Použitie náhrad stanovených výrobcom set-top boxu  môžu zabrániť 
požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo iného nebezpečenstva.

Bezpečnostná kontrola-Po dokončení akéhokoľvek servisného zásahu alebo opravy 
tohto set-top boxu, požiadajte servisného technika o vykonanie bezpečnostnej 
kontroly odporúčané výrobcom za účelom zistenia, že set-top box je v bezpečnom 
prevádzkovom stave.

Montáž na stenu alebo strop-výrobok by mal byť namontovaný na stenu alebo 
strop iba podľa odporúčaní výrobcu.

Teplo - Prijimač by mal byť umiestnený ďalej od  zdrojov tepla, ako sú radiátory, 
regenerátory tepla, pece a iné zariadenia (vrátane zosilňovačov), ktoré 
produkujú teplo.

UPOZORNENIE

Prístroj nesmie byť vystavený kvapkajúcej alebo striekajúcej vode a žiadne 
predmety naplnené tekutinami , ako sú vázy , nesmú byť umiestnené na prístroji 

Bezpečnostná Informácia
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ÚVOD

Slovensky

EPG
(Otvorí Elektornického programového sprievodcu)

Diaľkový ovládač

d

Pohotovosť
(Prepnutie STB do normalého alebo standby 
módu)

Červené/Zelené/Žlté/Modré Tlačidlá
(Pre interaktívne služby/Tlačidlá pre 
podmenu)

Hľadanie dozadu/dopredu

Menu
(Otvorenie a zatvorenie hlavného menu na obrazovke )

Kurzor
(Kurzor: Navigačné klávesy pre menu)

VOL+/- (Zvýšenie a Zníženie hlasitosti)

BACK
(Prepnutie na predchádzajuci kanál)

SUBTITLE (Zapnutie/Vypnutie Titulkov) 

OK
(Potvrdenie výberu z ponuky)

CH+/- (O kánal hore/dole)

Prehrať

PAUZA
(Pauza/Aktivácia časového posunu)

STOP
(Zastavenie prehravaného alebo nahravaného 
programu)

FAV
(Otvorenie zoznamu obľúbených)

TTX  (Otvorenie interaktívnej služby)

RECORD
(Nahratie TV programu)

USB
(Vstup do suborového manažéra)

Numerické klávesy
(Použitie numerických hodnôt a výber kanálu priamo 
podľa čisla)

MUTE (Vypnutie/zapnutie hlasitosti)

Predchádzajúci/Nasledujúci

MEDIA
(Vstup do menu média)

AUDIO (Výber audio módu a audio stopy)

INFO
(Zobrazí súčasné programové informácie)

EXIT (Výstup z menu)

TV/RADIO
(Prepnutie medzi TV/Radio módom)



SYSTÉMOVÉ PRIPOJENIA

Existuje veľa typov TV a dalších zariadení, ktoré možu byť pripojené k STB. V tejto 
príručke si ukážeme niektoré z možných pripojení k vašmu zariadeniu.

HLAVNÉ

Pripojenie HI-FI Systému

Koaxiálny kábel

Pripojenie TV

       SSlovensky

á

ábel



Uvítanie

Ak používate STB prvýkrát zobrazí sa voľba “Vitajte”. Stlačením
navigačného klávesu nastavíte Región, Jazyk, Režim Displeja,
Režim Vzhľadu a Sieť.
Chodťe na voľbu “OK” a stlačte “OK” tlačidlo k začatiu
vyhľadávania kanálov.

ZAČÍNAME

Inštalácia

Vyberte “ Vyhľadávanie kanálov”, stlačte “OK” tlačidlo pre
vstup do menu vyhľadávanie kanálov.
Stlačenim navigačných tlačidiel nastavíte Režim prehľadávania,
Prehľadávanie pásma ,Kanál čislo, Frekvencia a Šírka pásma, 
potom vysvieťte “Vyhľadávanie”, stlačte “OK” tlačidlo na začatie
vyhľadávanie kanálov.

Stlačte navigačné tlačidlo a nastavte “FTA iba”, potom vysvieťte 

“Vyhľadávanie”, stlačte “OK” tlačidlo pre začatie automatického

vyhľadávania.

Slovensky

Vitajte

ó
Jazyk

Režim Displeja
Režim Vzhľadu

Sieť

é vyhľadávanie

Vyhľadávanie kanálov

Stlačte “MENU” tlačidlo na vstup do hlavnej ponuky

Stlačte “HORE” alebo “DOLE“ tlačidlo a prejdite na položku                  

“Inštalácia”, stlačte “DOPRAVA” tlačidlo pre vstup do inštalačnej ponuky.

Stlačte  “HORE” alebo “DOLE” navigačný kláves a vysvieťte požadovanú

voľbu a stlačte “OK” tlačidlo pre vstup do podmenu .

Stačte “EXIT” tlačidlo k opusteniu daného menu sa.

Vyberte “Automatické vyhľadávanie”, stlačte “OK” tlačidlo pre vstup do menu

Vyhľadávanie kanálov
matické vyhľadávanie

Inštalácia

matické vyhľadávanie

Krajina
Sieť

 Iba
Vyhľadávanie

Zapnuté

Vyhľadávanie kanálov

Mód Vyhľad.
Kanál č

Prenosová rýchl.
yhľadávanie QAM
ieťové vyhľad.

kvencia

zita Signálu
Kvalita Signálu



Elektronický Programový Sprievodca (EPG)

PREVÁDZKA

Zmena Kanálov

Existujú 3 rôzne postupy k výberu kanálov - krokovanie cez zoznam kanálov, číselným výberom a
z kanálového zoznamu na obrazovke.

          Pohybom cez zoznam kanálov, stlačte tlačidlo so šípkou hore alebo tlačidlo so šípkou dole na
diaľkovom ovládači.
Numerickým výberom:

Vložením kanálového čísla priamo stlačením numerických tlačidiel a stlačením “OK” tlačidlom
výberom želaného kanálu.
Výberom zo zoznamu kanálov na obrazovke :
                         Môžte vybrať daný kanál  priamo zo zoznamu kanálov na obrazovke.
To sa zobrazí pomocou hlavného menu STB . Viď “ Upraviť kanál “ v tejto príručke.

     Krokovanie cez zoznam kanálov :

Prístup k EPG všetkých kanálov : 

Stlačte “EPG” tlačidlo pre vstup do EPG menu .

Stlačte navigačné tlačidlo k prepnutiu medzi zoznamom kanálov,

plánovanymi udalosťami vybraného kanálu a súčastnými/nasledujúcimi

udalosťami.
Stlačte “ZELENÉ” tlačidlo do časovača udalosti.

Stačte “ČERVENÉ” tlačidlo k zobrazeniu “ Časová os” menu.

Slovensky

ČasovačČas



Menu Editácia kanálu

Editácia Kanálu

Zoznam kanálov

V menu Editácia kanálu, vyberte “TV Channel List”, stlačte “OK”
 tlačidlo pre vstup do menu  zoznam kanálov.

Použitie tohto  menu obľúbené, zamknuté, preskočiť, presunúť, 
roztriediť, vymazať a premenovať kanál.

Stlačte “FAV” tlačidlo, potom stlačte “OK” tlačidlo editovaniu FAV
funkcie.

Stlačte “HORE” alebo “DOLE”  tlačidlo k vysvieteniu kanála, stlačte “OK” 
tlačidlo k zobrazeniu želaného kanálu. 

Slovensky

Stačte the “MENU” tlačidlo pre vstup do hlavného menu.

Stlačte “HORE” alebo “DOLE “ tlačidlo k vysvieteniu “Editácia Kanálu”, stlačte
“VPRAVO” tlačidlo pre vsup do menu Editácia kanálu

Stlačte “UP” alebo “DOWN” navigačné tlačidlo k vysvieteniu želanej položke a

stlačte “OK” tlačidlo pre vstup do podmenu .

Stlačte “EXIT” tlačidlo k opusteniu daného menu.

Zoraď

Zoznam TV kanálov

Lock

Všetky

Zoznam Rádio kanálov

V menu editácia kanálu vyberte “Zoznam Rádio kanálov”, stlačte “OK” tlačidlo pre vstup do Menu Zoznam Radio 

kanálov.
Stlačte “HORE” alebo “DOLE” tlačidlo k vysvieteniu kanálu a stlačte “OK” tlačidlo k počúvaniu želaného radio 
kanálu

POZNÁMKA:              V zásade, operácie “Zoznam Rádio kanálov” sú rovnaké ako  “Zoznam TV 
kanálov”, ale tam je jeden rozdielny krok: V “Zoznam Radio kanálov” mode, nie sú video 
informácie,bude sa vždy zobrazovať Rádio  logo v pravom rohu zobrazovaného okna.

Vymazať Všetko

ý č ť
š á

Áno ie

Stlačte “farebné” tlačidlo, potom stlačte “OK” tlačidlo k 

editovaniu zodpovedajúcej funkcie.

Zoznam TV kanálov
Zoznam Radio kanálov
Vymazať všetko

ácia kanálu

Premenuj Vymaž

          ácia Kanálu

Všetky

                  

Zobrazí sa výstražné okno.

Vyberte “Áno”, stlačte “OK” tlačidlo k vymazaniu všetkých 

kanálov. Vyberte “Nie”, stlačte “OK” tlačidlo k zrušeniu 

vymazania.

V menu Editácia kanálu, vyberte “Vymazať všetko”, stlačte “OK” tlačidlo. Budete 

vyzvaný na vloženie hesla (Východzie heslo je “0000”).



Menu Systémové nastavenia

Menu Systémové nastavenia nám umožňuje nastaviť Jazyk, Režim TV, Nastavenie
času,Časovač, Rodičovský zámok, OSD Nastavenia, Obľúbené, Automatický popis
nastavenie and  ďalšie.

Jazyk

Toto menu umožňuje nastavenie jazyka.

SYSTÉMOVÉ NASTAVENIA

Režim TV

Toto menu nam umožňuje nastaviť video rozlíšenie, 
režim vzhľadu and  digitálny audio výstup.

Nastavenie času

Toto menu umožňuje nastaviť región a čas.

GMT Voľba času:   Toto menu umožňuje použiť GMT

                             Možnosti sú : Región/Definované užívateľom/Vypnuté

Časové pásmo: Toto menu je možné použiť len keď je vybrané “ Podľa 

užívateľa” v Menu GMT Voľba času .

                              Rozsah časového pásma je “-11:30 ~ +12:00”, s postupným 

polhodinovým zvyšovaním .

Dátum:                      

Čas:

“Dátum” a “Čas” voľby su  prístupné iba,keď je vybrané  “Vypnuté” v menu GMT Voľbe času.

Stlačte  numerické klávesy pre vloženie času.

Región: Toto menu použite na zmenu regionálnych nastavení.

Režim vzhľadu:  Automatický/4:3PS/4:3LB/16:9

á ýstup

Video rozlíšenie:

ýstup ýstup

Slovensky

rozlíšenie
Režim vzhľadu

výstup
ny audio výstup

 

       výstup

Režim TV

Stlačte “MENU” tlačidlo pre vstup do hlavného  menu.

Stlačte “HORE” alebo “DOLE” tlačidlo k vysvieteniu “Systémové nastavenia”,

stlačte “VPRAVO” tlačidlo pre vstup do menu systémových nastavení.

Stlačte “UP” alebo “DOWN” navigačné tlačidlo kvysvieteniu želanej položky a stlačte

“OK” tlačidlo pre vstup do podmenu.
Stlačte “EXIT” tlačidlo k ukončeniu.

Jazyk
Prvá a i  stopa

ruhá audio stopa
Jazyk titulkov

Titulky

Jazyk

émové Nastavenia
Jazyk
Režim TV
Nastavenie času
Časovač
Rodičovský zámok

Nastavenia
Obľúbené

matický popis Nastavenia
Ďalšie

ó
Voľba času

Časové pásmo
etný čas
átum

Čas

Nastavenie času

Letný čas:             Možnosti sú  : Zapnuté/Vypnuté

Zdrojom/Pôvodne/480i/480p/576i/576p/
720p@50HZ/720p@60HZ/1080i@50HZ/
1080i@60HZ/1080p@50HZ/1080p@60HZ

Video Výstup:  



OSD Nastavenia

Toto menu umožňuje nastaviť ukrytie OSD and  OSD priehľadnosť.

Toto menu Vám umožňuje premenovať obľúbenú skupinu.

OSD ukrytie:   1-10

OSD Priehľadnosť: Nastavenie OSD priehľadnosti na  Vypnuté/10%/
20%/30%/40%.

Rodičovský zámok

V menu “Systémové nastavenia” vyberte “Rodičovský zámok” a stlačte “OK” tlačidlo,

budete vyzvaný na vloženie hesla (východzie heslo je “0000”).

Po vložení správneho hesla stláčením numerických tlačidiel sa zobrazí menu

rodičovský zámok.

Uzamknutie menu:

           Nové Heslo:  Slúži na zmenu nového hesla.

 Potvrdiť Heslo: Slúži na potvrdenie nového hesla.

Uzamknutie hodnotenia: Vypnuté/ VEK4/VEK5/VEK6/VEK7-VEK8/VEK9/VEK10/VEK11/VEK12/ VEK13/VEK14/

VEK15/VEK16/VEK17/VEK18

Slovensky

Slúži k uzamknutiu menu Editácia kanálu/ Inštalácia. Ak chcete vojsť do 

týchto menu musíte vložiť heslo. Môžete si nastaviť uzamknutie 

zapnuté/vypnuté.

Toto menu Vám umožňuje ochranu menu a kanálu, a zmenu hesla.

Obľúbené

V menu kanala, vyberte “Obľúbené”, stlačte “OK” tlačidlo pre 
vstup do menu Obľúbené.
Vyberte želanú skupinu, stlačte “OK” tlačidlo k otvoreniu virtuálnej 
klávesnice. Vložením písmen  a číslic jeden po jednom  stlačením 
navigačneho  tlačidla a stlačením “OK” tlačidla pre potvrdenie. Po 
ukončení vkladania, vysvieťte “OK” na virtuálnej klávesnici pre 
úspešne  potvrdenie zmeny názvu obľúbenej skupiny.
Stlačte “EXIT” tlačidlo k ukončeniu  menu premenovania  skupiny.

Uzamknutie menu
Uzamknutie hodnotenia
Nové heslo

otvrdenie hesla

Vypnuté
Vypnuté

Rodičovský zámok

ukrytie
priehľadnosť Vypnuté

Nastavenia

Obľúbené
skupina
skupina
skupina
skupina
skupina
skupina
skupina
skupina

skupina

Premenova

Časovač

Toto menu umožňuje nastavenie programového časovača. Môžete si nastaviť  8 časovačov.

Mód Časovača:
Služba časovač:
Kanál pre budenie:
Dátum pre budenie:
Čas pre budenie:
Trvanie:

Vypnuté/Jedenkrát/Denne/Týždenne/Mesačne
Kanál/Nahrávka
Možte si vybrať kanál pre budenie.
Stlačte numerické tlačidlo pre vloženie dátumu.
Stlačte numerické tlačidlo pre vloženie času
Stlačte numerické tlačidlo pre vloženie času trvania

Uložiť Zrušiť

Mód časovača
Služba časovač
Kanál pre budenie
Dátum pre budenie
Čas pre budenie
Trvanie

enne
Kanál



Ďalšie

Ak nie je žiadny povel do prijímača na prednom paneli alebo diaľkovom ovládači  
počas 30 min- 3 hodín and  neexistuje žiaden časová udalosť , STB sa prepne do  
pohotovostného režimu automaticky.

Ak je vybrané VYPNUTÉ, STB neprejde do  pohotovostného režimu automaticky.

Druh prehr. kanálu
Pípač

matická pohotovosť

Všetky
Vypnuté
Vypnuté

Ďalšie

SYSTÉMOVÉ NASTAVENIA

Automatický popis nastavenie

é é

é é

AD Služba: 

Použiť AD ako východzie:

 AD Zvukové  vyváženie:

lužba
Použiť ako východzie

Zvukové vyváženie
Vypnuté

matický popis nastavenie

Druh prehr. kanálu: 

í č

á pohotovosť

Toto menu nám umožňuje nastaviť LNB napájanie,  druh 
prehrávaného kanálu, pípač  a automatickú pohotovosť

Všetky/Voľné/Kódované

é é

30Min/1 Hodina/2 Hodiny/3 Hodiny/Vypnuté

Toto menu Vám umožňuje nastaviť AD službu, použitie AD 
ako východzie a AD zvukové vyváženie

Slovensky



Hlavné menu nástroje

Informácie 

V menu “Nástroje”, vyberte “Informácie”, stlačte “OK” tlačidlo k 
otvorenie informačného okna.

Stlačte “EXIT” tlačidlo k ukončeniu.

Nástroje

Cez toto menu je možné zobraziť niektoré informačné parametre v STB.

Výrobné Nastavenia

Toto menu Vám umožňuje znovu nastavenie STB späť do výrobných 

nastavení,vymaže všetky existujúce kanály.
V menu “NÁSTROJE”, vyberte “Výrobné Nastavenia”, stlačte “OK” tlačidlo.

     Budete vyzvaný na vloženie hesla (východzie  heslo je “0000”).

Softérová Aktualizácia

Stlačte “EXIT” tlačidlo pre ukončenie.

“Aktualizácia cez USB”, stlačte “OK” tlačidlo, menu Softvérová aktualizácia sa zobrazí.

Vstúpte do  menu “Nástroje”, vyberte “S/W  Aktualizácia cez  OTA” alebo

Stlačte navigačné tlačidlo k výberu želanej položky, potom vysvieťte

”Start” a  stlačte “OK” tlačidlo pre začatie aktualizácie.

Potvrdzujúce okno bude zobrazené.
Vyberte “ÁNO” k vráteniu späť do výrobných nastavení a vymazaniu všetkých 
kanálov.

Vyberte “NIE” k zrušeniu do výrobných nastavení.
Stlačením “EXIT” tlačidla vyjdete z menu.

Toto menu ponúka možnosť užívateľovi aktualizovať softvér cez 
OTA alebo cez USB

Stlačte “MENU” tlačidlo pre vstup do hlavného menu.

Stlačte “HORE” alebo “ DOLE “ tlačidlo pre vysvietenie  “Nástroje”, stlačte 

“VPRAVO” tlačidlo pre vstup do menu nástroje.

Stlačte “HORE” alebo “ DOLE “ navigačné tlačidlo k vysvieteniu želanej položky a 

stlačte “OK” tlačidlo pre vstup do podmenu.

Stlačte “EXIT” tlačidlo k ukončeniu.

rmácia
Výrobné nastavenia

Aktualizácia cez
Aktualizácia cez 
Bezpečné odobratie 

zariadenia

ácie

Výrobné Nastavenia

Táto operácia nastaví nastavenia na východzie a 

vymaže všetky kanály pridané užívateľom

pokračovať

Áno ie

Aktualizácia cez
Mód Aktualizácie
Aktualizačný súbor
Proces aktualizácie

Všetko
Žiaden Súbor

Bezpečné odobranie USB zariadenia

V menu “Nástroje”, vyberte “Bezpečné odobranie USB zariadenia”,

Stlačte “OK” tlačidlo pre potvrdenie. Potom sa zobrazí okno. Stlačte “OK” tlačidlo opäť. Odobratie Disku
Odobrať

Zrušiť

Slovensky



HRY

Toto menu umožňuje hrať hry.

HRY

Stlačte “MENU” tlačidlo pre vstup do hlavného menu.

 Stlačte “HORE” alebo “DOLE” tlačidlo k vysvieteniu “Hry”, 

stlačte “VPRAVO” tlačidlo pre vstup do menu Hry.

Stlačte “HORE” alebo “DOLE” navigačné tlačidlo vysvieťte 

želanú položku a  stlačte “OK” tlačidlo pre spustenie hry.

Stlačte “EXIT” tlačidlo pre ukončenie.

Slovensky

Hry



REC hlavné menu

REC

Slovensky

Stlačte “MENU” tlačidlo pre vstup do hlavného menu.
Stlačte “HORE”alebo “DOLE” tlačidlo k vysvieteniu “REC”,stlačte 
“VPRAVO” tlačidlo pre vstup do “REC” menu.
Stlačte “HORE” alebo “DOLE” navigačné tlačidlo pre vysvietenie 
želanej položky a  stlačte “OK” tlačidlo pre vstup do podmenu.
Stlačte “EXIT” tlačidlo pre ukončenie.

Media Prehrávač

V menu “REC”, vyberte “Media Prehravač”, stlačte “OK” tlačidlo pre 
vstup do menu Media Prehrávač
Prvykrát,keď vojdete do okna media prehrávač , vysvietenie je na  
USB/HDD zariadení. Stlačte “DOLE” tlačidlo a pohybom vysvieťte 
priečinok a súbor
Stlačte “1” tlačidlo ,Môžete prepnúť TAB medzi
Hudba/Fotky/Video/Nahrávky.
Stlačte “HORE” alebo “DOLE” navigačné tlačidlo pre výber želanej 
položky, a stlačte “OK” tlačidlo k prehratiu želaného súboru.
Stlačte “EXIT” tlačidlo k ukončeniu.

Táto funkcia Vám umožňuje prehrať súbory z USB portu.

rehrávač
Disk Informácie
Nastavenia

Hudba:

Fotky:

Stlačte  “ČERVENÉ” tlačidlo k zobrazeniu Play Listu.
Vysvieťte súbor,ktorý chcete pridať do Playlistu, potom stlačte
“ZELENÉ” tlačidlo pre pridanie. To bude označené ikonou obľúbené na súbore.

Stlačte “ŽLTÉ” tlačidlo pre pridanie všetkých súborov súčastného priečinku do playlistu. Stlačte opäť 

pre vymazanie všetkých súborov súčasného priečinku z playlistu.
Stlačte “MODRÉ” tlačidlo pre vstup do editácie podmenu.

Stlačte “2” tlačidlo pre otvorenie okna triedenie
Možte zoradiť podľa Mena/Času/Veľkosti/Obľúbených.
Stlačte “INFO” tlačidlo pre nastavenie opakovacieho módu. Na výber   sú Opakovať  Priečinok/ 
Náhodný priečinok/Opakovať jeden.
Návrat do nadriadeného priečinku.

Stlačte “ČERVENÉ” tlačidlo pre zobrazenie playlistu.
Vysvieťte súbor,ktorý chcete pridať do playlistu, potom stlačte
“ZELENÉ” tlačidlo pre pridanie. To bude označené ikonou obľúbené  na súbore.

Stlačte “ŽLTÉ” tlačidlo pre pridanie všetkých súborov súčastného priečinku do play listu. Stlačte opäť 

pre vymazanie všetkých súborov súčasného priečinku z play listu.

Stlačte “MODRÉ” tlačidlo pre vstup do editačného podmenu.
Stlačte “2” tlačidlo pre otvorenie  okna triedenia
Triedenie je možné Meno/Čas/Veľkosť/Obľúbené.
Stlačte “INFO” tlačidlo k otvoreniu nastavenia fotiek

Stlačte “3” tlačidlo zobrazi fotku v  

multiview móde
Návrat do nadradeného priečinku.

"ČERVENÉ" tlačidlo: 
"ZELENÉ" tlačidlo:

"ŽLTÉ" tlačidlo: 

"MODRÉ" tlačidlo:

"2" tlačidlo:

"INFO" tlačidlo: 

"ČERVENÉ" tlačidlo:
"ZELENÉ" tlačidlo:

"ŽLTÉ" tlačidlo: 

"MODRÉ" tlačidlo: 

"2" tlačidlo: 

"INFO" tlačidlo:

"3" tlačidlo: 

"EXIT" tlačidlo:

Hudba

Prepnúť OpakovZoraď

V            Všetko    ditovať

ge        NahrávkaHud              Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Naba

 POZNÁMKA: Keď si prehliadate obrázky , 
stlačte “ČERVENÉ” alebo “ZELENÉ” 
tlačidlo a možte vidieť obrázky v 3D .         



Toto menu slúži na nastavenie  PVR nastavení.

Stlačte “HORE” alebo “DOLE” navigačné tlačidlo pre výber želanej položky

Stlačte “VĽAVO” alebo “VPRAVO” navigačné tlačidlo k zmene nastavení.

Časový posun                                 Automatický/Pauza/Vypnúť

Nahrávanie časového posunu     Zapnuté/Vypnuté

PS Nahrávanie                                Zapnuté/Vypnuté

PVR Nastavenia

Slovensky

PVR Informácie o úložisku

V menu “REC” vyberte  “HDD Informácie” stlačte “OK” tlačidlo k 

otvoreniu okna HDD informácie.

Stlačte “EXIT” tlačidlo k ukončeniu.

Toto menu može zobraziť niektoré parametre Výmeniteľného disku. Informácie o úložisk

Časový posun
Nahrávanie čas. posunu

Nahrávanie

uza
Vypnuté
Vypnuté

Nastavenia

DVR Nastavenie           REC&TMS/Nahrávka/Časový posun

Stlačte “MODRÉ” tlačidlo k otvoreniu menu DVR nastavenie.

Slačte “ĽAVÉ” alebo “PRAVÉ” navigačné tlačidlo k zmene DVR Typu. 

Vyberte “OK” pre potvrdenie. Vyberte “Zrušiť” pre zrušenie.

Stlačte “ŽLTÉ” tlačidlo k otvoreniu menu formátovanie.

Stlačte “ĽAVÉ” alebo “PRAVÉ” navigačné tlačidlo k zmene módu disku. 

Vyberte “OK” pre formátovanie. Vyberte “Zrušiť” k zrušeniu.

Formátovanie                FAT/NTFS

Nastavenie
E

Zrušiť

á ovanie
ód

Zrušiť

Nahrávka:

Slačte “ČERVENÉ” tlačidlo pre otvorenie okna premenovanie

Pohybom vysvieťte nahrávku,ktorú chcete uzamknúť. Stlačením “ZELENÉ” tlačidla budete 

vyzvaný na vloženie hesla.Východzie heslo je “0000”.Po vložení správného hesla nahrávka 

bude uzamknutá. Ak chcete odomknúť nahrávku stlačte “ZELENÉ” tlačidlo opäť.

Stlačte “ŽLTÉ” tlačidlo k vytvoreniu označenia nahrávky,ktorú chcete zmazať.

Návrat do nadriadeného priečinku.

Stlačte “Blue” tlačidlo pre vstup do podmenu.

Stlačte “2” tlačidlo pre otvorenie triedenia. Môžete triediť podľa Meno/Čas/Veľkosť.

Návrat do nadriadeného priečinku.

"MODRÉ" tlačidlo:
"2" tlačidlo: 
"EXIT" tlačidlo:

"ČERVENÉ" tlačidlo: 
"ZELENÉ" tlačidlo:

"ŽLTÉ" tlačidlo: 

"EXIT" tlačidlo:



Časový posun/Nahrávanie

Časový posun

Vložením externého Veľkokapacitného zariadenia do USB portu vám umožní prístup do Časového Posunu/Nahravky 

vysielaného programu.

Pauza  vysielaného programu a pokračovanie v neskoršom pozeraní (Časový posun )

Nahrávanie vysielaného programu.

Ak nebude miesto na Veľkokapacitnom zariadení nahrávanie vysielania sa stopne.

Inicializácia

Tipy a Triky

Ukončenie časového posunu

Časový posun možte vynútiť v móde sledovania stlačením 
“PAUSE” tlačidla.

Stlačte “PRAVÉ” alebo “ĽAVÉ” tlačidlo pohybom kurzora pre želaný čas 

pozerania. Stlačte “OK” tlačidlo pre potvrdenie.

Počas prehrávania je možné uskutočniť nasledujúce operácie

Stlačte “PAUSE” tlačidlo pre pauzu prehrávania
Stlačte “FORWARD” tlačidlo pre rýchle pretočenie vpred prehrávania
Stlačte “BACKWARD” tlačidlo pre rýchle pretočenie vzad prehrávania.

Nahrávanie

Okamžité nahrávanie

V móde pozerania stlačte “RECORD” tlačidlo k okamžitému štartu nahrávaniu súčasného kanálu. 
Stlačte “RECORD” tlačidlo opäť k vloženiu dĺžky trvania.
Stlačte “STOP” tlačidlo k zastaveniu nahrávania potom sa objaví potvrdzujúce okno.
Stlačte “ÁNO” k zastaveniu nahrávania. Vyberte  “NIE” pre pokračovanie nahrávania.

Stlačte “STOP” tlačidlo pre ukončenie Časového posunu.

Slovensky

POZNÁMKA:

Použite  USB 2.0 disk,keď nahrávate alebo používate časový posun.
Pre časový posun a nahrávanie budete potrebovať vyššiu kapacitu 
USB kľúča alebo HDD (>2GB) pre nahrávanie.

Vyberte si známe značky USB 2.0 USB HDD alebo USB kľúčov pre nahrávanie a časový posun ako sú SAMSUNG
, HITACHI  a SONY. Niektoré USB zariadenia nemusia  fungovať správne. 

POZNÁMKA:



Riešenie Problémov

Problém

Standby led nesvieti

Žiaden signál

Žiaden obraz alebo zvuk

Kódovaný kanál

Diaľkový ovládač
nereaguje

Zabudnutie hesla pre
zamknutie kanálov

Zabudnutie hesla
pre odomknutie 

Ak nefunguje diaľkové
ovládanie

Po presune prijímača do
inej izby nemá prijímač
signál

Možná Príčina Čo Robiť

Prívodová šnúra je odpojená
Hlavná poistka je prepálena

Kábel nie je pripojený
Kábel je poškodený
Mimo digitálneho signálu

Scart/AV/HDMI nie je vybrané na TV

Kanál je kódovaný

Prijímač je vypnutý

Diaľkový ovládač nie je namierený 

na prijímač

Predný panel je zakrytý

Baterky ovládača sú vybyté

(1) Baterky v diaľkovom 
ovládači potrebujú vymeniť
(2) Medzi diaľkovým ovládačom 
a boxom môže byť 
prekážka,ktorá blokuje signál z 
diaľkového ovládača

Pripojenie antény je teraz  možná 
cez inú rozvodnú skriňu , ktorá
znižuje silu digitálneho signálu na
vstupe prijímača.

Skontrolujte prívodová šnúra
Skontrolujte poistku

Skontrolujte kábel
Skontrolujte kábel
Kontaktujte providera 

Prepnite zdroj signálu na TV

Vyberte nekódovaný kanál

Zapnite prijímač

Namierte diaľkový ovládač na prijímač 

Skontrolujte predný panel

Vymeňte baterky

Zoskenujte nanovo kanály

Kontaktujte help link

(1) Vymeňte baterky
(2) Skontrolujte,či nie je 
prekážka medzi diaľkovým 
ovládačom a prijímačom.

Skúste priamy prenos z antény

Slovensky



Slovensky

VZHĽAD A ŠPECIFIKÁCIE MOŽU BYŤ ZMENENÉ BEZ UPOZORNENIA.

Á

Č Ý ROZSAH

Á

É

É

É

VIDEO FORMÁTY

Á

ÝSTUP

J

Ý SIEŤOVÝ KÁBEL

ÁBEL VSTUP Č Ý

J ÁJ

É NAPATIE

SPOTREBA

POZNÁMKA:

ý ý

Ý

Á

Ý K

ÝSTUPNÝ K
ČKU


