NÁVOD NA POUŽITÍ

Terra HD 265
SET TOP BOX Digital receiver

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Přečtěte si prosím pečlivě následující bezpečnostní pokyny.
NAPÁJENÍ: 90-260 V AC 50/60 Hz
Provozujte tento výrobek pouze pomocí napájení uvedeného na štítku. Nejste-li si jisti ohledně typu
napájení ve vaší domácnosti, kontaktujte vašeho místního distributora elektrické energie.

– Před zahájením jakékoliv údržby nebo instalace odpojte výrobek od napájení.
PŘETÍŽENÍ: Nepřetěžujte zásuvku, prodlužovací kabel nebo adaptér, může dojít k požáru nebo k zasažení
elektrickým proudem.
KAPALINA: Výrobek nesmí být vystaven působení žádné kapaliny. Rovněž se na přístroj nesmějí stavět žádné
předměty naplněné kapalinou.
ČIŠTĚNÍ: Před zahájením čištění odpojte výrobek od napájení. K setření prachu z výrobku
použijte lehce navlhčenou tkaninu (žádná rozpouštědla).
VENTILACE: Štěrbiny na vrchu výrobku musí zůstat nezakryté, aby umožňovaly potřebné proudění vzduchu do
přístroje.
– Nestavte výrobek na měkká bytová zařízení nebo koberce.
– Nestavte elektronické přístroje na vršek výrobku.
PŘÍSLUŠENSTVÍ: Nepoužívejte žádná nepodporovaná příslušenství, neboť mohou být nebezpečná nebo mohou
poškodit výrobek.
PŘIPOJENÍ K ANTÉNĚ: Před připojováním nebo odpojováním kabelu z antény odpojte výrobek od napájení.
Nedodržení tohoto může mít za následek poškození antény.
PŘIPOJENÍ K TV: Před připojováním nebo odpojováním kabelu z TV odpojte výrobek od napájení. Nedodržení
tohoto může mít za následek poškození TV.
UMÍSTĚNÍ: Umístěte výrobek uvnitř budovy pro zamezení jeho vystavení blesku, dešti , ...

– Neumísťujte přístroj do blízkosti radiátoru nebo výměníku tepla.
– Zajistěte odstup nejméně 10 cm
– Neblokujte otvory žádnými předměty a neumísťujte výrobek na postel, pohovku, pokrývku ani jiný podobný povrch.
– Umístite-li výrobek na polici nebo do knihovny, ujistěte se, že je zajištěno adekvátní odvětrávání a že jste dodrželi
pokyny výrobce k montáži.
– Neumísťujte výrobek na nestabilní vozík, stojan, stativ, podpěru nebo stůl, z nichž může spadnout.
Pád výrobku může způsobit vážně zranění dítěte i dospělé osoby a vážné poškození přístroje.
BLESK, BOUŘE nebo NEPOUŽÍVÁNÍ: Odpojte výrobek ze zásuvky a od antény za bouře nebo pokud jej
ponecháte bez dozoru a nepoužívaný po dlouhou dobu. Tím zabráníte poškození přístroje bleskem a energetickými
rázovými impulsy.

CIZÍ PŘEDMĚTY: Nestrkejte cokoliv otvory do přístroje, kde může dojít ke styku s body
nebezpečného napětí nebo k poškození součástí.
VÝMĚNA SOUČÁSTÍ: Výměnu součástí smí provádět pouze servisní technik určený výrobcem.
VÝSTRAHA!
Pro zamezení poškození kabelu nebo zástrčky:
– Neupravujte svévolně napájecí kabel nebo zástrčku.
– Neohýbejte ani nezkrucujte napájecí kabel.
– Při odpojování držte napájecí kabel za zástrčku.
– Držte napájecí kabel co nejdále od tepelných spotřebičů, abyste zabránili tavení krycího vinylu.
– Zástrčka musí zůstat snadno dostupná.

Pro zamezení zasažení elektrickým proudem:
– Neotevírejte hlavní jednotku.
– Nestrkejte do vnitřku výrobku kovové nebo vznětlivé předměty.
– Nedotýkejte se zástrčky mokrýma rukama.
– V případě výskytu blesku odpojte napájecí kabel.

Pro zamezení poškození výrobku:
– Nepoužívejte výrobek, je-li pokažený. Používáte-li nadále vadný výrobek, může dojít k jeho
vážnému poškození. Je-li výrobek pokažený, kontaktujte místního prodejce.
– Nestrkejte do slotů pro moduly nebo Smart karty kov nebo cizí materiály. Může to výrobek
poškodit a zkrátit jeho životnost.

Zásuvka musí být nainstalovaná blízko přístroje a musí být snadno přístupná.
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1. ÚVOD.
1.1 Přední panel.

1.2 Zadní panel.

1.3 Dálkové ovládání.

1. POHOTOVOSTNÍ REŽIM ( STB
zapnutý/vypnutý a v pohotovostním režimu)
2. RED / GREEN / žluté / modré tlačítka (pro
interaktivní funkce /v podnabídce funkční
tlačítka)
3 REW (posunutí přehrávání vpřed) , FWD
(rychlé převíjení vpřed přehrávání)
4. PAUZA (Pauza / funkce aktivace Timeshift)
5. PLAY
6. TXT (otevření interaktivních funkcí)
7. TITULKY ( zapnutí/vypnutí titulků)
8. MENU (otevření a zavření obrazovky menu)
9. Tlačítko OK (potvrzení volby)
10. Tlačítka: CH +, - / VOL +, - (navigační
tlačítka
slouží k procházení nabídek položky)
(CH +/-: Kanál nahoru a dolů,
VOL +/-: zvuk nahoru a dolů)
11. FAV (otevření seznamu favoritních)
12. ZÁZNAM - REC (nahrávání televizního nebo
rádio programu)
13. Tlačítko VOL +, - (zvuk nahoru/dolů)
14. USB (Enter Seznam zařízení)
15. Tlačítka pro číselný vstup (zadejte číselné
hodnoty a zvolte kanál přímo zadáním je to
číslo)
16. BACK (přepnout na předchozí kanál)
17. MUTE (vypnutí / zapnutí hlasitosti)
18. PREV (skok vzad) / NEXT (skok vpřed)
19. STOP
20. MEDIA (vstup pro přehrávání filmu)
21. AUDIO (vyberte režim audio a audio stopa)
22. EPG (otevře menu Elektronický programový
průvodce)
23. INFO (stisk tlačítka pro aktuální informace o
kanálu)
24. EXIT (zavření z menu)
25. Tlačítko CH +, - (kanál nahoru a dolů)
26. TV / RADIO (přepínání mezi TV a Rádio)

2. ZAPOJENÍ.
2.1. Základní
Existuje mnoho různých typů TV a dalšího vybavení, které můžete připojit k přijímači.
V tomto návodu uvidíte některé z nejčastějších způsobů, jak připojit vaše zařízení.

2.2. Připojení k TV.

2.3. Připojení HiFi systému.

3. ZÁKLADNÍ FUNKCE.
3.1. První instalace – Init Install.
Pokud používáte přijímač poprvé, objeví se menu "Init Install".
1. Stisknutím směrového tlačítka nastavíte OSD Jazyk, Země,
časové pásmo, aktivní anténaua LCN.
2. Zvýrazněte "Vyhledat" a stiskněte tlačítko "OK" pro
vyhledání kanálů.

3.2. Instalace.
1. Stiskněte tlačítko "Menu" pro vstup do hlavního menu.
2. Pro zvýraznění "Instalace", stiskněte tlačítka "UP" nebo
"DOWN" a
3. Tlačítko "RIGHT" pro vstup do menu instalace.
4. Stisknutím tlačítka "UP" nebo "DOWN" zvýrazníte kurzor
požadované položky a stiskem tlačítka "OK" vstoupíte do
podmenu.
5. Pro ukončení stiskněte tlačítko "EXIT".
Automatické vyhledávání:
Automatické vyhledávání je inteligentní a pohodlný způsob vyhledávání programů, které zahrnuje
programy všech častých bodů cílových zemích a regionů.
Stisknutím tlačítka kurzoru zvýrazněte "Auto Search" a poté
stiskněte tlačítko "OK" pro Automatické vyhledání kanálů.
STB prohledá automaticky všechny programy po jednom
v rámci frekvenčních bodů současných zemí či regionů. Je-li
zjištěn jakýkoli program a proces skenování skončí, STB
opustí stránku skenování a uloží nalezené programy. Během
vyhledávání, můžete stisknout tlačítko "EXIT" pro zastavení
a
výstup z vyhledávání.

Manuální vyhledávání:
Pokud jste znalí a znáte frekvenci programu, nebo chcete-li vyhledávat programy jakékoliv
požadované frekvence , můžete zvolit manuální vyhledávání, které Vám může ušetřit spoustu času.

Stisknutím tlačítka kurzoru zvýrazněte "Manual Search", poté
stiskněte tlačítko "OK" a vstupte do manuálního vyhledávání
kanálů. STB prohledá všechny programy, jeden po druhém
podle frekvenčních bodů vybraný současných zemí či regionů.
Před manuální vyhledávání, je nutné nakonfigurovat příslušné
parametry včetně:

(1) .Frequency/ Frekvence (KHz): výchozí frekvence se řeší v každé zemi, můžete jej upravit
(2) .Bandwidth: výchozí hodnota šířky pásma, je odlišná od dané země, můžete nastavit 6MHz,
7 MHz, 8 MHz
(3). Dle návodu vyhledejte a stiskněte tlačítko "OK" po konfiguraci parametrů .
Filtrování kanálů:
Nastavení všechny kanálů nebo pouze nešifrované kanály ( Všechny kanály / Pouze FTA ).
Země:
Nastavení zemí a regionů.
LCN:
Zapíná / vypíná LCN (On/Off).
Aktivní anténa:
Zapíná a vypíná aktivní anténu (On/Off).

3.3. Přepínání kanálů.
Kanály můžete přepínat :
1. Stiskem tlačítek CH + / CH-.
2. Zadáním čísla kanálu pomocí numerických tlačítek (0-9).
3. Po stisknutí tlačítka "OK" pro vstup do seznamu kanálů, pak stiskněte tlačítko "UP" a
"Down" pro výběr kanálu .

3.4. Klávesové zkratky
V režimu TV zobrazení, můžete provést následující:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pro změnu kanálu stiskněte tlačítko „UP / DOWN“.
Pro nastavení hlasitosti stiskněte tlačítko „LEFT / RIGHT“.
Pro přímou změnu kanálu použijte numerická tlačítka.
Pro vstup do seznamu kanálů použijte tlačítko „OK“.
Pro přepnutí na předchozí kanál stiskněte tlačítko „Recall“.
Výběr jazyku titulků aktivujete stisknutím tlačítka „SUBTITLE“.
Vyvolejte menu EPG stisknutím tlačítka „EPG“.
Stiskem tlačítka INFO lze otevřít informační lištu, poté stiskněte tlačítko INFO znovu a to
se Vám objeví parametry aktuálního kanálu.

4. KANÁLY.
4.1. Nabídka kanálů.
1. Stiskněte tlačítko "Menu" pro vstup do hlavního menu.
2. Stisknutím tlačítka "UP" nebo "DOWN" pro zvýraznění
"Channel" a stisknutím tlačítka "RIGHT" vstoupíte do
menu předvoleb.
3. Stisknutím tlačítka "UP" nebo "DOWN" pro zvýraznění
kurzoru požadované položky a stiskem tlačítka "OK"
pro vstup do podmenu.
4. Pro ukončení stisknete tlačítko "EXIT".

4.2. Správce kanálů.
Pomocí tohoto menu můžete zamknout, smazat, přeskočit a přejmenování vybraný kanál.
1. V nabídce Kanál vyberte "Channel Manager", stiskněte
tlačítko "OK" pro vstup do menu Správce kanálů.
2. Pro zvýraznění požadovaného kanálu stiskněte tlačítko
"UP" nebo "DOWN".
3. Pro editaci odpovídající funkce, stiskněte barevné
tlačítko, poté stiskněte tlačítko "OK"

4.3. Seznam oblíbených kanálů.
1. Pro vstup do menu oblíbených seznamu v nabídce Kanál,
zvýrazněte "Oblíbený List" a stiskněte tlačítko "OK".
2. Stiskněte tlačítko "UP" nebo "DOWN" pro zvýraznění
kanálu, stisknutím (červeného, zeleného, žlutého,
modrého) barevného tlačítka přidáte kanál do seznam
oblíbených Fav1 ~ Fav4. Ikona indikuje, který kanál
bude vybrán do seznamu oblíbených. Pro zrušení je třeba
stisknout odpovídající barevné tlačítko .

5. PREFERENCE.
1. Stiskněte tlačítko "Menu" pro vstup do hlavního menu.
2. Stisknutím tlačítka "UP" nebo "DOWN" pro zvýraznění
"Preference" a dále stisknutím tlačítka "RIGHT"
vstoupíte do menu nastavení.
3. Stisknutím tlačítka "UP" nebo "DOWN" pro zvýraznění
kurzoru požadované položky a následným stisknutím
tlačítka "OK" vstoupíte do podmenu.
4. Pro ukončení stiskněte tlačítko "EXIT".

Jazyk OSD : pro nastavení jazyku OSD
OSD Timeout : 1-6 s
OSD Transparency: 0%,1 0%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%
1. preferované titulky/
2. preferované titulky : pro nastavení preferovaného jazyku titulků
Poslech pro neslyšící On / Off (pro špatně slyšící lidi)
1. preferované AUDIO/
2. preferované AUDIO: pro nastavení preferovaného jazyku zvuku

MultiMedia
1. Stisknutím tlačítka "MEDIA" přejdete do režimu přehrávání Multimedia.
2. V nabídce Preference, zvýrazněte "Multimedia".
3. Pro vstup do multimediálního podmenu stiskněte tlačítko "OK". Můžete nastavit "MP4
jazyk titulků", " Codepage MP4 titulků", "EBook Language", "Ebook Codepage ",
"MovieRepeat "," MusicRepeat "," PhotoRepeat "," BGmusic "," Slide Time "," Effect ".

MP4 Subtitle Language
MP4 Subtitle CodePage
EBook Language
EBook CodePage
Movie Repeat
Music Repeat
Photo Repeat
BG music
SlideTime
Effect

Nastavení jazyků titulků MP4
ISO8859 Windows125x
Nastavení jazyků EBook
ISO8859/Windows125x
Zapnuto/Vypnuto/ Jednou
Zapnuto/Vypnuto/ Jednou
Zapnuto/Vypnuto
On/Off
3s/6s/9s/12s/15s
Žádný / stírání K / stírání Dolů / stírání Vlevo / stírání Vpravo, atd.

Konfigurace PVR
Zvýrazněte "PVR Config" a stiskněte pravý dolní okraj pro nastavení entersub-menu. Nastavení
"Velikosti souboru", "Shift", "Timeshift Length" a "Timeshift nahrát".
Velikost souboru:
Timeshift:
Timeshift Délka:
Timeshift k záznamu:
Timeshift Délka /
Timeshift k záznamu:

Auto/1G/2G/3G/4G
Pause/Off/ Auto
Auto/30min/1hod/2hod
On/Off
On / Off (K dispozici v Timeshift
aktivaci mode)

6. NASTAVENÍ.
6.1. Nastavení menu
1. Stiskněte tlačítko "Menu" pro vstup do hlavního menu.
2. Pro zvýraznění "Nastavení" stiskněte tlačítko "UP" nebo
"DOWN" a pro vstup do menu nastavení stiskněte
tlačítko "RIGHT".
3. Stisknutím tlačítka "UP" nebo "DOWN" pro zvýraznění
kurzoru požadované položky a pro vstup do podmenu
stiskněte tlačítko "OK".
4. Ukončení potvrzujeme tlačítkem "EXIT".

6.2. Časovače
Toto menu umožňuje nastavit časovač programů.
Stiskněte červené tlačítko pro vymazání všech časovačů.
Stisknutím tlačítka ZELENÁ vymazat zvýrazněný časovač.
Stisknutím tlačítka ŽLUTÉ upravovat časovač.

Datum: Stiskem tlačítka "RIGHT", pak číselné tlačítko pro
nastavení datumu.
Název programu: Stisknutím tlačítka "RIGHT" zvolte
požadovaný kanál pro časovač.
Čas začátku: Stiskem tlačítka "RIGHT" a stiskem číselného
tlačítka nastavíte čas spuštění.
Doba trvání: Stiskem tlačítka "RIGHT"a stiskem číselného
tlačítka nastavíte dobu trvání.

Režim: Jednou / denní / týdenní / měsíční.
Typ: On / rekordér / kanál / pohotovostní režim
AD Record: On / Off ( zapnout/vypnout)
Titulky Record: On / Off ( zapnout/vypnout)
Teletext Record: On / Off ( zapnout/vypnout)

6.3. Dětská pojistka
Toto menu vám umožní nastavit "zámkový systém", "Rodičovský zámek" a "Změnu kódu PIN"
(výchozí heslo je "0000" nebo "1234"). Stiskněte tlačítko "UP" nebo "DOWN" kurzorem označte
požadovanou položku a stiskněte tlačítko "OK" pro nastavení menu.
Lock systém: Zapnout/ vypnout
Rodičovské hodnocení: 0/4 ~ 18
Změnit PIN kód:
Staré heslo: Pro vstup se starým heslem.
Nové heslo: Ke vstupu pro nové heslo.
Potvrďte heslo: Pro potvrzení nového hesla.

6.4. Datum/čas
Datum Čas Mode: Auto/ručně
Datum/ Čas : V ručním režimu "Datum/ Čas Mode" můžete datum a čas nastavit ručně.
Zvýrazněním tlačítky "Date" nebo "Time", stiskněte tlačítko "vpravo" pro volbu, pak nastavujete
číselnými tlačítky.
Časové pásmo: V automatickém režimu "Datum Čas Mode", můžete nastavit časové pásmo.
GMT offset je rozsah "Auto / -12: 00 ~ 12: 00", rostoucí o půl hodiny postupně.
Země Region: nastavení regionu/země
Nastavení letního času: zapnout/vypnout

6.5. Tovární nastavení
Tato nabídka umožňuje znovu nastavit zařízení zpět do továrního nastavení, zrušte zaškrtnutí všech
existujících kanálů.
Budete vyzváni k zadání hesla stisknutím číselných tlačítek. (Výchozí heslo je "0000" nebo "1234")

6.6. Upgrade
Nabízíme funkci pro uživatele pro aktualizaci verzi softwaru přes USB / Card.
Aktualizace USB / paměťových karet:
Zvýrazněním "upgrade USB / Card", stiskněte tlačítko "RIGHT" pro vstup do seznamu souborů,
vyberte aktualizační soubor, pak stiskněte tlačítko "OK" pro aktualizaci softwaru.

6.7. Verze
Toto menu zobrazí informace o STB.

6.8. Auto Standby
Tato volba umožňuje aktivovat nebo deaktivovat Auto Standby. STB přepne automaticky do režimu
StandBy, když přijímač nebude přijímat příkazy z dálkového ovládání pro 1/2/3 hodin.
Auto Standby: Off (Vypnout Auto Standby)
1hod
2hod
3hod
POZNÁMKA:
Aby se zabránilo automatickému vypnutí, nastavte Auto Standby na Vypnuto.

7. AV
Toto menu umožňuje nastavit audio a video položku.
1. Stiskněte tlačítko "Menu" pro vstup do hlavního menu.
2. Stisknutím tlačítka "UP" nebo "DOWN" pro zvýraznění
"AV", stiskněte tlačítko "RIGHT" pro vstup do menu AV.
3. Stisknutím tlačítka "UP" nebo "DOWN" pro zvýraznění
kurzoru požadované položky a stiskněte tlačítko "OK"
pro vstup do podmenu.
4. Pro ukončení stiskněte tlačítko "EXIT".
Kontrast / Jas / barevnosti / sytosti:
Zvýrazněte požadovanou položku a stiskněte tlačítko "vpravo", stisknutím tlačítka "RIGHT" a
tlačítka "LEFT" můžete upravit kontrast / jas / sytost / odstín.

SPDIF:
Mute / PCM / Bitstream.
Poměr stran:
Full Screen / 4: 3 LB / 4: 3PS / 16: 9
Video výstup:
CVBS / RGB
Rozlišení videa: 576i_25/720p_60/720p_50/1080i_30/1080i_25/1080p_60/1080p_50/
Auto Detect/480p_60/480i_30/576p_50/
Kvalita videa:
Zvýšená / Standardní
HDMI Audio:
HDMI PCM / HDMI RA / HDMI Mute

8. MEDIACenter
Media
Produkt podporuje 7 typů seznamů Media.
1. Stisknutím tlačítka MEDIA vstoupíte do režimu Multi Media.
2. Stisknutím tlačítka "RIGHT" nebo tlačítka "LEFT" pro zvýraznění každého seznamu, pak
stiskněte tlačítko "DOWN" pro vstup do seznamu.
3. V nabídce seznamu pro procházení složek a souborů, stiskněte tlačítko kurzoru. Stisknutím
tlačítka "RECALL" pro návrat do předchozího menu, stiskněte tlačítko "Recall" Botton
opakovaně vrátit do TAB.
Film:
Pro přehrávání video souborů
Hudba:
Pro přehrávání audio souborů
Fotografie:
Zobrazování fotografií
Správce nahraných souborů:
Spravovat nahrané soubory
Pokud existuje více než jeden záznam, měli bychom zvolit požadovaný oddíl záznamu.
Zelené tlačítko: Vyberte oddíl záznamu.
Žluté tlačítko:
Formátovat oddíl NTFS.
Modré tlačítko: Formátovat oddíl FAT 32.
Zadejte oddíl záznamu, můžeme vidět záznam události.
Červené tlačítko: Odstranit vybranou událost záznamu.
Zelené tlačítko:
Přejmenovat vybranou událost záznamu.
Modré tlačítko: Smazat všechny zaznamenané události.
Správce Disku
V nabídce záznamu
Červené tlačítko:
Zelené tlačítko:
Žluté tlačítko:
Modré tlačítko:

Přesunutí nebo kopírování souboru.
Formátovat oddíl FAT 32.
Formátovat oddíl NTFS.
Zobrazení informací o zařízení.

Při výběru souboru (složky)
Červené tlačítko:
Zelené tlačítko:
Žluté tlačítko:
Modré tlačítko:

Přesunutí nebo zkopírování vybraného souboru (složky).
Přejmenovat vybraný soubor (složku).
Odstranění vybraného souboru (složky).
Odstraníte všechny soubory (složky).

Ebook ( knihovna )
Slouží ke čtení knih
Stisknutím tlačítka "Page+ / Page-" pro přesun o stranu nahoru / strana dolů.
Stiskem tlačítka "RECALL" přesun dozadu na předchozí menu.
POZNÁMKA:
Nepohybujte externím pevný diskem pokud je disk v provozu. V opačném případě zařízení
nemusí pevný disk najít.

9. ZÁZNAM / TIMESHIFT
Připojením externího paměťového zařízení k portu USB umožňuje přístup k Time Shift / záznamu
vysílaného pořadu.
•
•
•

Pozastavit vysílaný program a pokračovat v jeho sledování později (Time Shift)
Nahrávání vysílaného programu.
Je-li prostor k dispozici na zařízení paměťovém zařízení vyčerpán, nahrávání, provoz
a vysílání se zastaví.

POZNÁMKA: Při nahrávání nebo timeshift použijte disk USB 2.0. Pro TimeShift a funkce
nahrávání, budete muset mít větší velikosti USB nebo HDD (> 2 GB).

9.1. Záznam
V režimu prohlížení, stiskněte tlačítko "RECORD" a okamžitě se spustí záznam aktuálního kanálu.
Stiskem tlačítka "PAUSE" pozastavíte nahrávání.
Stiskem tlačítka "STOP" zastavíte záznamu, pak se zobrazí okno s potvrzením.
Vyberte "Yes/ANO" pro zastavení nahrávání. Zvolte "No/Ne" pro pokračování nahrávání.
Programátor přehrávání:
Stiskem tlačítka "MEDIA" vstoupíte do Media Center. Stiskem tlačítka "Right" a tlačítka "Left"
přejdete k záznamu Manažer a pak vstoupíte do sub-menu.
Zvýrazněním stiskněte tlačítko požadovaného souboru "OK" pro zobrazení nahraného souboru.

9.2. Časový posun - TimeShift
Měli byste nastavit v Hlavnín Menu-> Preference-> PVR konfiguraci -> Timeshift
Existují 3 různé způsoby, jak k posunu časového programu :
1. Auto: V režimu prohlížení, model se automaticky přepne do Time Shift
2. Pause: Time Shift lze provést v režimu sledování stisknutím tlačítka "pause".
3. Off: Vypnutím funkce časového posunu.
Zahájit :
Time Shift lze provést v režimu sledování stisknutím tlačítka "pause".
Tipy:
Během přehrávání je možné provádět následující akce:
•
•
•

Stisknutí tlačítko "Pauza" - pro pozastavení přehrávání.
Stisknutí tlačítko "vpřed" - pro rychlý posun vpřed přehrávání.
Stisknutí tlačítka "BACKWARD" - pro zpětné přehrávání .

Stop Time Shift:
Pro zastavení časového posunu stiskněte tlačítko "STOP“.
POZNÁMKA:
Prosím, vyberte známou značkou USB 2.0 USB HDD nebo USB zařízení pro záznam a Timeshift,
jako je Samsung, Hitachi a Sony. Některá zařízení USB není možná podpořit vzhledem k jeho
kvalitě.

10. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ.
V některých oblastech, digitální pozemní signál může být slabý. Takže radši používejte anténu
kterou Vám doporučí prodejce/distributor pro sledování slabého signálu kanálů.

Problém

Možná příčina

Řešení

Pohotovostní LED nesvítí

Síťový kabel odpojen
Síťový spálená pojistka

Zkontrolujte napájecí kabel
Zkontrolujte pojistku

Žádný nebo špatný signál

1. Parabola není nasměrována
na satelit.
2. Příliš slabý signál.
3. Satelitní anténa je příliš malá.
4. Chybné nastavení antény.

1. Upravte parabolu.
2. Zvýšení LNB napětí nebo
připojte zesilovač signálu.
3. Změňte velikost paraboly
4. Nastavte anténu správně.

Nelze vyhledat kanály

Ujistěte se, že nastavení antény
v Menu je správné.

Zpráva Kódovaný kanál

Kanál je kódovaný

Vyberte alternativní kanál

Žádná odezva na dálkové
ovládání

Přijímač je vypnutý
Dálkové ovládání není
zaměřeno správně
Přední panel je zablokován
Dálkové ovládání má vybité
baterie

Zapojte a zapněte zástrčku
Nasměrovat dálkové ovládání
na přední panel
Zkontrolujte, zda není blokován
Vyměnit baterie v dálkovém
ovládání

Žádné informace je heslo
dané

Výchozí heslo je vždy
0000

Zvuk není k dispozici

Kanál má signál, ale ne
Audio

Stiskněte tlačítko Audio pro
potvrzení v případě, že kanál
má Audio

Dálkové ovládání nepracuje

1) Baterie v dálkovém ovladači
Ovládání je nutné ji vyměnit
(2) Je překážka blokující signál
mezi dálkovým ovladačem a
box.

(1) Vyměňte baterie
(2) Zkontrolujte, zda není nic
v cestě mezi dálkovým ovládání
a přijímačem

Po přesunutí zařízení do
další místnost již není schopný
přijímat digitální příjem

Připojením antény je nový bod, Zkuste přímý přenos z antény
který může snížit digitální
signál který přijímač neobdrží.

11. SPECIFIKACE.
TUNER & CHANNEL

•
•
•
•

DECODER
Video dekodér

RF vstupní konektor x1
(IEC-TYPE, IEC 169-2, samice)
RF výstupní konektor x1
(IEC-TYPE, IEC 169-2, MALE (loopthrough))
FREKVENČNÍ ROZSAH:
174MHz ~ 230MHz (VKV)
470MHz ~ 862MHz (UHF)
SIGNAL LEVEL:
-15 ~ -70 dbm

Poměr stran
MODULACE
VIDEO OUTPUT

H.265 / HEVC HD rozlišení dekódování,
MPEG-2 MP @ HL, AVC / H.264 HP @ L4.1
MPEG-4 ASP SUPPORTED
MPEG-1/2 / PCM / AAC
ICE958 SPDIF / Dolby D + / Dolby D
4: 3/16: 9 přepínatelné
HDMI, SCART
QPSK,16QAM,64QAM

KONEKTORY
Hlavní napájecí kabel
TUNER
DATA PORT
SCART
SPDIF
HDMI

Pevný typ
ANTENNA INPUTx1, RF OUTPUT x1
USB port
1x pro TV
1x COAXIAL
HDMI OUTPUT x1

NAPÁJENÍ
VSTUPNÍ NAPĚTÍ
SPOTŘEBA ENERGIE

220-240 V, 50 / 60Hz
MAX. 6W

Audio dekodér

Upozornění: Vzhled a technické údaje mohou být změněny bez předchozího upozornění.
Vyrobeno na základě licence od společnosti Dolby Laboratories. Dolby a
double-D symbol jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.
Prohlášení o shodě. Zde výrobce deklaruje shodu tohoto produktu s následujícími směrnicemi
a standardy: DE – 33 Low Voltage Directive 2014/30 / EU
Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě
EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 55020: 2007 + A11: 2011, EN 60065: 2014
Low Voltage Directive 2014/35 / EU, EN 55013: 2013
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