Návod k obsluze Formuler F4
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Pro zajištnění spolehlivého a bezpečného provozu zařízení si přečtete všechny pokyny uvedené v této příručce včetně
bezpečnostních pokynů.
UPOZORNĚNÍ: ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM PŘEDEJDETE NÁSLEDOVNĚ: NEOTVÍREJTE TĚLO PŘÍSTROJE,
NEZASAHUJTE DO VNITŘNÍCH ČÁSTÍ, SVĚŘTE SERVIS KVALIFIKOVANÝM ODBORNÍKŮM.
Blesk se symbolem šipky uvnitř rovnostrannéo trojúhelníku upozorňuje na přítomnost neizolovaného nebezpečného napětí uvnitř
přístroje, které představuje riziko úrazu elektrického proudu.
Vykřičník v rovnostranném trojúhelníku má upozornit uživatele na nutnost dodržování pokynů údržby uvedených v dokumentaci
přiložené k přístroji.
VAROVÁNÍ: NEVYSTAVUJTE ZAŘÍZENÍ DEŠTI ČI VLHKOSTI, PŘEDEJDETE TAK POŽÁRU ČI ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PROUDEM.
UPOZORNĚNÍ: Nesprávné použití či nastavení zařízení může vést k nebezpečnému ozáření.
Prosím, pozorně si pročtětě tento návod a vždy jej mějte k dispozici. Existují určitá doporučení a bezpečností opatření, které by měly být
dodržovány:
(1) PŘEČTĚTE SI NÁVOD: Přečtěte si všechny bezpečnostní a provozní pokyny, dříve než začnete přístroj používat.
(2) DODRŽUJTE POKYNY: Dodržujte bezpečnostní a provozní pokyny k předejití nebezpečí.
(3) DODRŽUJTE UPOZORNĚNÍ: Všechna upozornění by měla být respektována.
(4) ČIŠTĚNÍ: Před čištěním odpojte přístroj z elektrické sítě. Nepoužívejte tekuté či aerosolové čističe. Použijte pouze vlhčený hadřík.
(5) PŘÍSLUŠENSTVÍ: Použití příslušenství, které není doporučeno výrobcem je nebezpečné.
(6) VODA A VLHOST: Nepoužívejte výrobek v blízkosti vody, např. vany, umyvadla, kuchyňského dřezu, ve vlhkém suterénu či v
blízkosti bazénu.
(7) MANIPULACE: Neumisťujte výrobek na nestabilní vozík, stojan, trojnožku, konzoli nebo stůl. Pád výrobku může způsobit vážné
zranění dětem i dospělým. Umístěte jen na místa doporučená výrobcem či s daným originálním příslušenstvím, které je součástí balení.
Jakékoli upevnění by mělo být dle pokynů výrobce, stejně jako montážní materiál. Manipulace s přístrojem by měla
být opatrná - rychlá pohyby či použití nadměrné síly může způsobit převržení přístroje a hrozí jeho poškození.
(8) PŘÍVOD VZDUCHU: Otvory skříně zabraňují přehrátí přístroje a přispívají k spolehlivému provozu přístroje –
NEZAKRÝVEJTE! Nepokládejte na postel, pohovku, koberece či podobné. Nepokládejte do polic či regálu, není-li
řádně zabezpečeno větrání nebo nejsou dodrženy podmínky výrobce.
(9) ZDROJE: Tento výrobek používejte pouze v elektrických sítich určených pro daný produkt. Pokud si nejste jisti, kontaktujte prodejce
či výrobce. U přístrojů napájených bateriemi se řiďte pokyny v návodu.
(10) OCHRANA NAPÁJECÍHO KABELU: Kabel umístěte tak, aby nebyl v žádné části namáhaný ohybem, případně aby nedošlo k jeho
požkození jiným předmětem. Dbejte hlavně na místa, kde vystupuje napájecí kabel z těla přístroje či u konektoru elektrické sítě.
(11) KONEKTOR NAPÁJENÍ: Konektor je vybaven ochranou proti přetížení. Přečtěte si návod na výměnu nebo reset ochranného
zařízení. Pokud je nutná výměna vidlice, ujistěte se, že technik používá náhradní konektor, stanovený výrobcem, se stejnými parametry
jako originál.
(12) UZEMNĚNÍ VENKOVNÍ ANTÉNY: Pokud je k výrobku připojena venkovní anténě či kabelovému systému, ujistěte se, že jsou
uzemněny tak, aby byla zajištěna ochrana proti přepětí a statické elektřině, dle příslušných platných norem.
(13) BLESKY: V případě bouřky, nenechávejte přístroj delší dobu bez dozoru, odpojte jej od elektrické zásuvky, antény či kabelového
systému. Zabráníte tím poškození výrobku.
(14) ELEKTRICKÉ VEDENÍ: Venkovní anténa by neměla být v blízkosti nadzemního elektrického vedení nebo elektrického osvětlení či
obvodů. Při instalaci věnujte maximální pozornost tomu, abyste zabránili kontaktu s elektrickým vedením – nebezpečí smrtelného úrazu.
(15) PŘETÍŽENÍ: Nepřetěžujte zásuvky, prodlužovací kabely či jiné spojovací zařízení – nebezpeční vzniku požáru nebo úrazu
elektrickým proudem.
(16) CIZÍ PŘEDMĚTY A TEKUTINY: Nikdy nevkládejte do přístroje cizí předměty, mohou se dotknout elektricky nabitých částí, které
Vám způsobí poradnění elektrickým proudem. Dále zabraňte polití přístroje.
(17) SERVISNÍ ÚKONY: Nepokoušejte se opravit přístroj sami, neotvírejte kryt, můžete se vystavit nebezpečí. Veškerou opravy svěřte
kvalifikovanému personálu.
(18) POŠKOZENÍ VYŽADUJÍCÍ OPRAVU: Odpojte přístroj od elektřiny a přenechejte servis kvalifikovanému personálu v případě že:
● je poškozený přívodní kabel či zástrčka

Postupujte dle přiložených obrázků:
1. Připojení antény – připojte kabel z paraboly do LNB IN.
2.Digitální připojení A/V výstupu
- Připojte TV OUT kabel do TV OUT conerktoru TV. - Připojte SPDIF do Digital audio vstupu
vybavení ( Digital Audio).
3.Kompozitní video připojení:
 Připojte RCA k RCA vstupu vaší TV.

Řešení problémů:
Špatný, nebo žádný signál : Pro modul satelitního tuneru – zkontrolujte LNB pokud je to
nezbytné. - Zkontrolujte kabel z LNB. - Zkontrolujte pozici paraboly , pootočte parabolou pokud je
to nezbytné, - pokud používáte DiSEqC 1.0 switch ,zkontolujte zda je připojena a naprogramována
na LNB do zprávně.
Pro terestriální modul tuneru – zkontrolujte pripojení linie antény.
Pro kabelový modul tuneru: - zkontrolujte připojení a vysílání cabelové linie.
Klasické případy pro všechny typy DVB přijímačů: - Zkontrolujte level signálu a kvalitu signálu.
 Špatná kvalita obrazu: - Zobrazuje se : „No Picture“ - zkontrolujte level signálu, pokud je
nízký, pokuste se natočit parabolu.
 No Picture ( není obraz) : - Vidíte: „Does not display any message on the front panel“
Nezobrazuje se žádná zpráva na předním panelu. - Shoduje se STB systém s Vaším TV
systémem ( PAL/NTSC), zmáčkněte tlačítko V.Format dokud obraz nenaskočí, zkontrolujte port videovýstupu pevně připojeno k TV nebo VCR, - zkontrolujte zda máte
vybráno Video vstup na Vaší TV , zkontrolujte level osvětlení vaší TV obrazovky, Zkontrolujte zda Vaše TV podporuje dané rozlišení , nastavte správné rozlišení pomocí
ovladače ke získání obrazu.
 Nezobrazuje se žádná zpráva na předním panelu: - Zkontrolujte hlavní kabel a
zkontrolujte zda je připojen do vhodné zástrčky.
 Chybí zvuk – zobrazuje se „No Picture“ , - zkontrolujte level zvuku na vaší TV a STB, zkontrolujte Mute status vaší TV a STB.
- Dálkový ovladač nefunguje : Namiřte dálkovým ovladačem přímo k STB, - zkontrolujte STB
tlačítko, zda svítí pokud zmáčknete tlačítko, - zkontrolujte jestli máte aktuální baterie.
Balení zahrnuje: dálkový ovladač, baterie, Jack do RCA, adaptér, TV OUT kabel, rychlonávod,
čidlo pro dálkový ovladač, TV držák,
*Navštivte www.formuler.tv pro více informací.

