Dálkový ovladač
Tlačítko
POWER—

HDMI

Rychlý Návod

MUTE —
Číselná tlačítka

▪
▪
▪
▪

Zapne/Vypne přijímač z/do
standby modu.
Natavení rozlišení obrazu.
Zapne/Vypne zvuk.
Přímá volba programů
pomocí pořadového čísla
.
Časovač pro nastavení
automatického vypnutí.

Digitální Kabelový Přijímač HD
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Funkce

Slot pro Smart kartu
Podpora SD/HD (MPEG2 / MPEG4) DVB-C
Video výstup - HDMI
Rychlý USB port 2.0
PVR Ready
Time Shift (pauza, převinutí)
Automatické vypnutí
Nízká spotřeba energie v Standby modu,
nižší než 1W
Multi jazykové menu, včetně Angličtiny
Elektronický průvodce - EPG
LED display na čelním panelu
Multimediální přehrávač Full HD 1080p

FAV

MENU

INFO

EPG

EXIT

Zobrazí oblíbené kanály.

Dálkový ovladač
Tlačítko

Funkce

/

Změna úrovně zvuku,pohyb kurzorem vlevo nebo vpravo.

/

Změna kanálu, pohyb kurzorem nahoru a dolů.

OK
TV /

Zobrazí seznam kanálu na obrazovce.
Potvrdí vaší volbu.
Přepíná přijímač mezi TV a radiovým módem.

FIND

Vyhledávání stanic v seznamu kanálů.

SUB-T

Nastavení titulků.

HOME

Volitelná funkce.

STATUS

Zobrazí informace o stavu přijímače.

AUDIO

Nastavení zvuku.

Přepnutí na předchozí kanál..

TEXT

Zobrazí teletext pro aktuální kanál..

Zobrazí hlavní menu.
Posun v menu o úroveň zpět.

PVR

Zobrazí seznam nahrávek (USB disk musí být připojen).

Zobrazí informace o
přehrávaném kanálu.
Zobrazí EPG na obrazovce.

Zruší vaší volbu. Návrat do
prohlížení kanálů.

MAILBOX

Základní připojení

SLOW, SKIP-,
SKIP+, REW, FF,
PLAY, PAUSE,
STOP, REC

Video funkce (timeshift, přehrávání, pausa atd.).

ČERVENÉ,
ZELENÉ, ŽLUTÉ,
MODRÉ, BÍLÉ
WHITE, BLACK

Barevná tlačítka (možnosti volby závislé na právě zobrazeném
menu).
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Automatické vypnutí

Po zakoupení přijímače, rozbalte balení a
zkontrolujte,
zdali
balení
obsahuje
následující položky:
▪
Přijímač
▪
Dálkové ovládaní
▪
Rychlý návod k
obsluze
▪
Baterie - 2x AAA (volitelné)

V souladu s aktuálními požadavky Evropské unie, je Váš přijímač vybaven funkcí
"Automatické vypnutí". Přijímač se přepne do pohotovostního režimu po 3
hodinách od posledního aktivního použití. V praxi to znamená, že pokud během
této doby přijímač nedostane libovolný příkaz pomocí dálkového ovládání nebo
tlačítek na předním panelu, přijímač se vypne. Vypnutí přijímače bude provázeno
(2 minuty před vypnutím) příslušnou zprávou na obrazovce televizoru.
Upozorňujeme, že tato funkce je v základním nastavení povolena, dle vlastního
uvážení ji můžete zakázat pomocí příslušné funkce v menu přijímače.

Připojení
Zapojte kabel z TV zásuvky do
vstupního konektoru přijímače X8.
2.
Použijte HDMI k propojen
přijímače s HD TV.
3.
Použijte SCART kabel k propojení
přijímače s CRT TV.
4.
Zapněte přívodní kabel
přijímače do napájecí zásuvky.
Zapněte televizor. Po chvíli byste měli
vidět OSD přijímače. Pokud jej televizor
nezobrazuje, je pravděpodobně zdroj
signálu špatně nastavený. Vyhledejte
informace v dokumentaci k TV přijímači,
jak změnit zdroj signálu.
1.

4

Model ID:X8

Obsah balení

Pro instalaci baterii do dálkového
ovládání odstraňte kryt chránící prostor
pro baterie. V případě, že jsou baterie
vybité, musí být odstraněny. Vložte nové
baterie, dodržte polaritu dle popisu
uvnitř prostoru pro baterie. Umístěte kryt
do jeho původní polohy.

Zobrazí ”vaše platby”.

1

3

2

2

3

1

Eternetový konektor není podporovaný.
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Pokyny k provozu

Práce s Externím USB Diskem
Při výběru a provozu USB (HDD, flash disk), byste měli věnovat
pozornost následujícím otázkám:
• Disk je kompatibilní s rozhraním USB 2.0 a má odpovídající
rychlost čtení a zápisu,
• Disk obsahuje jeden oddíl, který je naformátovaný
podporovaném formátu
• Pevný Externí Disk by měl být napájen z externího zdroje
• Neodpojujte jednotku během zápisu / čtení dat,
• Nepoužívejte příliš zaplněné nebo fragmentované disky

Základní nastavení
Pokud již přijímač nebyl naladěný, po připojení a zapnutí se zobrazí tato zpráva
„Seznam stanice je prázdný chcete spustit výchozí ladění“? Vyberte volbu „ANO“
a tuto zprávu potvrďte pomocí tlačítka “OK“. Vyčkejte na dokončení ladění stanic.
Pokud chcete zadat parametry pro ladění ručně v hlavním menu (tlačítko MENU)
pomocí tlačítka se šipkami vyberte „Instalace Stanic“ a vstupte do tohoto menu
pomocí tlačítka „OK“. V menu „Rychlé hledání“ které je závislé na vstupních
parametrech od vašeho provozovatele zadejte udané parametry a potvrďte volbu
„hledej“ tlačítkem „OK“ Vyčkejte na dokončení ladění stanic.
Parametry pro ladění:QAM256,Symbol Rate: 6900, počáteční frekvence :306Mhz,
162Mhz*

.

v

*platí pouze pro Třinec

Struktura menu a popis funkcí
Menu

Funkce

Editor stanic

spravuje seznam kanálů;

Seznam TV kanálů

odstraní, přejmenuje nebo zamkne TV kanál;

Seznam radií

odstraní, přejmenuje nebo zamkne kanályl;

Oblíbené kanály

přejmenuje skupiny oblíbených kanálů;

Vymaž všechna. Nastavení

Odstraní všechny kanály.

Instalace stanic

ladí kanály

Rychlé hledání

ladění pro stanice NejTV;

Aktualizace stanic

Vyhledá nově přidané stanice

Blindscan

ladění kanálů na běžných typech QAM,
symbolových rychlostí s možnosti nastavit
frekvenci 41.0 – 858.0 MHz

Nastavení systému

základní nastavení přijímače

Informace o STB

Zobrazí základní informace o přijímači;

Aktualizace S/W OTA

manuální aktualizace software přijímače;

Nastavení A/V

změní parametry obrazu a zvuku (volba je
závislá na typu TV)

Nastavení obrazu

nastaví parametry obrazu (barva, jas.);

Nastavení času
Rodičovský zámek

nastaví čas pomoci GMT zóny, lze nastavit
manuálně nebo pomocí regionu;
zabezpečí vstup do menu heslem, změní
úroveň rodičovského zámku atd.
(standardní heslo je 0000);

Nastavení jazyka

změní jazyk menu a nastaví upřednostňované
zvukové stopy pro kanál;

OSD

nastaví způsob zobrazení OSD;

Další

změní nastavení automatického vypnutí a
hodin na displeji LED

Tovární nastavení

Řešení problémů

Struktura menu a popis funkcí
Menu
Multimediální Přehrávač
Vaše záznamy
Vaše filmy
Vaše snímky
Vaše hudba

Přístupová karta

Funkce
V tomto menu můžete spravovat
soubory na USB disku
můžete spravovat vaše záznamy
přehraje vaše filmy
zobrazí vaše fotografie;
přehraje vaší hudbu

Stav předplatného

zobrazí stav předplatného;
zobrazí stav událostí;

Stav žetonů

zobrazí stav žetonů (pokud je dostupný);

Změna PIN CA

změní PIN CAM;

Rodičovská kontrola

nastaví úroveň omezení věku;

O Conax CA

zobrazí informace o Conaxu;

Zprávy

zobrazí krátké zprávy od operátora.

Nastavení disku

Prohlédněte si informace o diagnostice závad. Jednoduchá kontrola nebo nastavení
přijímače na vaší straně může pomoci vyřešit problémy. V případě, že nejste schopni
problémy vyřešit obraťte se na kvalifikovaného technika.

zobrazí informace o vašem USB
disku a změní nastavení PVR.

POZOR:

Ochrana prostředí

VAROVÁNÍ:

POZOR!

Blesk se symbolem šipky uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele
na nebezpečné napětí a riziko úrazu elektrickým proudem.

Váš produkt je označen tímto symbolem, to znamená, že použité elektronické
výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. K dispozici je
samostatný sběrných systémů pro tyto produkty.

Pozor: Chcete-li snížit riziko úrazu elektrickým proudem, neotevírejte skřínku přijímače.
Opravy svěřte pouze kvalifikovanému personálů.

Problém
Bez napájení

zobrazí informace o vložené kartě;

Stav událostí

Bezpečnostní pokyny

Bez obrazu/
bez barev

Možná příčina

Možné řešení

Pozor: Vykřičník uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele na
důležité pokyny k obsluze a údržbě.

Napájecí kabel nebyl správně
připojen

Zapojte napájecí kabel /
adaptér do zásuvky.

Pozor: Nepoužívejte přijímač v místech kde je možný kontakt s vodou nebo
možnost ponoření do vody. Nepoužívejte jej v blízkosti bazénu, vany nebo nádob
s vodou.

Výstupní kabel není

Zkontrolujte, zda li je kabel
správně zapojený

správně zapojený
Nastavení rozlišení video
výstup přijímače se liší od
nastavení TV
Baterie jsou špatně vloženy

Dálkové
ovládání
Nefunguje

Informace o USB disku

zobrazí informace o připojeném USB
disku;

Nastavení PVR

změní nastavení PVR;

Bezpečné vyjmutí USB

použijte tuto funkci pro bezpečné odebrání

Zvuk a titulky

USB disku;

Nejsou v
nastaveném
jazyku

Baterie jsou vybité
Mimo provozní dosah
Senzor dálkového ovládání je
Zaměřen do jasného světla
Požadovaný jazyk nebyl zvolen
v menu

Je zapnutá funkce „mute“
Bez zvuku

Úroveň zvuku je příliš nízká
A/V kabel je nesprávně připojený

Nastaví přijímač do továrního nastavení.
Není signál

Zkreslený signál

Změňte rozlišení

Vložte baterie správně
Vyměňte baterie
Zkraťte vzdálenost
Přemístěte přijímač

Nastavte zvolený jazyk
v menu

Vypněte funkci “mute”
Zesilte úroveň zvuku
Zapojte kabel správně
Vyměňte koaxiální kabel za nový. Pokud
to nepomůže, obraťte se na vašeho
operátora.

Informace o likvidaci pro uživatele (domácnosti) v Evropské unii.
Použité elektrické a elektronické vybavení je třeba likvidovat samostatně a v souladu
s legislativou, která vyžaduje řádnou likvidaci, obnovení a recyklaci použitého
elektrického a elektronického zařízení.

Upozornění: Nepokládejte svíčku nebo lampu na skříňku přijímače, jinak hrozí nebezpečí požáru.
Upozornění: Přístroj by měl být připojen pouze k typu napájení popsaného v návodu k obsluze nebo
vyznačeného na přístroji. Pokud si nejste jistí, jaký typ napájení (například 120 nebo 230 V)je u vás
doma, obraťte se na místního prodejce nebo na místního dodavatele elektrické energie.

Po zavedení této legislativy, členskými státy EU, mohou soukromé domácnosti v zemích Evropské
unie vracet použité elektrické a elektronické zařízení na určených sběrných místech bezplatně *. V
některých zemích * od vás může místní prodejce odebrat váš starý produkt zdarma, pokud si
zakoupíte nový podobný. *) Prosím, kontaktujte vaše místní úřady pro další podrobnosti. Pokud
použité elektrické nebo elektronické vybavení obsahuje baterie nebo akumulátory, zlikvidujte je
předem samostatně v souladu s místními požadavky

Upozornění: Tento produkt obsahuje elektroniku. Neotvírejte skříň přístroje ani se nedotýkejte
jakýchkoliv dílů vnitřního mechanizmus. Pokud je otevření nezbytné, poraďte se s místním
prodejcem v rámci technického servisu.

Řádnou likvidací tohoto výrobku pomáháte zajistit, že bude odpad vhodným způsobem, obnoven a
recyklován a zabráníte tak možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které
by jinak mohlo nastat v důsledku nevhodného zacházení s odpady.

Poznámka: Chcete-li zajistit správné používání tohoto výrobku, přečtěte si tento návod k obsluze a
uschovejte jej pro další použití.
Poznámka: Neotvírejte skříňku přístroje, nevystavujte přístroj přímému slunečnímu záření.

Informace o likvidaci pro podnikatelské subjekty

Čištění přístroje Pokud je přístroj odpojený z napájení, můžete vyčistit skříňku, panel a dálkový
ovladač s měkkým hadříkem, mírně navlhčeným ve slabém roztoku čisticího prostředku.
Dodatky: Nikdy nepřidávejte žádné příslušenství nebo zařízení bez souhlasu výrobce, protože
takové doplňky mohou vést k nebezpečí požáru, úrazu elektrickým proudem nebo jinému zranění.
Poloha: Štěrbiny a otvory ve skříni jsou určeny k ventilaci, aby byl přístroj chráněn před přehřátím.
Nezakrývejte tyto otvory ani neumisťujte přijímač do uzavřených prostor, v žádném případě
neumisťujte přijímač k radiátoru nebo jinému zdroji tepla

V rámci Evropské unie. Pokud je produkt používán pro podnikatelské účely a chcete ho vyřadit,
obraťte se na prodejce, který vás informuje o možnosti vrácení produktu. Můžou vám být vyúčtovány
náklady vzniklé při zpětném odběru a recyklaci. Malé výrobky (a malá množství) mohou odebírat
místní sběrny odpadu.
V ostatních zemích mimo EU.
Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, obraťte se na místní úřady a žádejte správný postup
likvidace.

Technické specifikace

Zabezpečení napájecího kabelu: Umístěte napájecí šňůru tak aby ji nebylo možné poškodit chůzí
nebo manipulací s předměty.
Vstupní konektor: IEC 169-2, f

Sloty: čtečka karty

Vniknutí předmětu nebo tekutiny: Nikdy nestrkejte předměty jakéhokoliv druhu skrz otvory v
skřínce přijímače, mohly by se dotknout míst s nebezpečným napětím nebo způsobit zkrat, což
může mít za následek požár nebo úraz elektrickým proudem. Neumisťujte předměty naplněné vodou
nad přijímačem.

Smyčka - výstup: IEC 169-2 m
Frekvenční rozsah: 48-860

Zadní panel: TV Scart, HDMI.,S/PDIF
USB: Host Slot, Typ: 2.0

Vstupní impedance: 75Ω

HDMI: Typ: A, Verze: 1.3

Demodulace: QAM

Napájení: Vstupní napětí: AC 50/60Hz 100 V – 250 V

Poznámka: Pokud je přístroj náhle přenesen z chladného prostředí nebo klimatizované místnosti do
teplého prostředí nebo bezprostředně poté, co bylo zapnuto topení v zapařené nebo velmi vlhké
místnosti se může vytvořit vlhkost uvnitř přijímače a nemusí fungovat správně. Pro správnou činnost
a odstranění tohoto problému, zapněte napájení a počkejte asi dvě hodiny, než se vlhkost odpaří

Vstupní úroveň: 45 dbuV – 75 dbmV

Adapter: SMPS; příkon: 10 W max.

Symbolová rychlost: 1 Ms/s – 7 Ms/s

Příkon v Standby modu:1Wmax.

Modulace: QAM

Samostatná vnitřní pojistka,

Formát obrazu: 4:3 Letter Box, 4:3 Pan Scan, 16:9

Rozměry: 200x35x150 [mm]

Výměna dílů: Jestliže nějaké součásti přístroje potřebují vyměnit, uživatel by se měl přesvědčit, že
servisní technik použil náhradní díly specifikované výrobcem nebo mají stejné charakteristiky jako
originální díly. Neoprávněné výměny můžou způsobit riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo
jiná rizika.

Rozlišení obrazu: 720*576 [PAL], 720*480 [NTSC],
1920*1080i

Váha (netto): 0,7 kg

Audio dekódování: MPEG/MusiCam Layer 1,
MPEG/ MusiCam Layer 2, Dolby AC-3

Skladovací teplota: -5 °C – 65 °C

Bezpečnostní kontrola: Po provedení všech údržbových prací a oprav by si uživatel měl vyžádat,
aby servisní technik provedl celkovou kontrolu, zda je přístroj v dobrém stavu.

Audio mód: Stereo, Join Stereo, Mono

Provozní teplota: 5 °C – 45 °C
Hmotnost a rozměry nejsou absolutně přesné hodnoty.

