Uživatelská příručka
GOLDEN Media
Mania 820
HD DVBT-T2

Uživatelská příručka

1. Ovládací prvky
Přední Panel
Tlačítka:
POWER

Vypnout/Zapnout

MENU

Otevřít nebo Zavřít obrazovku menu

OK

Potvrzení výběru v menu nebo vstup do seznamu kanálů

Vol

Přepínání hlasitosti

CH

Přepínání kanálů

USB

USB Port

Zadní Panel

ANT IN

ANT OUT COAXIAL USB ETHERNET HD-OUT

SCART

DC-IN
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2. Dálkové ovládání
1.STANDBY: Vypnout/Zapnout
2.EPG: Elektronický programový průvodce
3.INFO: Zobrazuje aktuální informace o programu
4.AUDIO: Výběr Audio jazyku nebo Audio režimu
5.FAV: Seznam oblíbených kanálů
6.MENU:Hlavní menu
7.CH+: Změna kanálu +
8.V+/-: Změna hlasitosti
9.CH-: Změna kanálu –
10.P+: Stránka nahoru
11.Číslice (0~9): Výběr kanálu nebo nastavení
12.REV: Zpět
13.FWD: Dopředu
14.Přehrát/Pauza
15.MUTE:Ztišení nebo obnovení Audio
výstupu
16.PVR:Nahrávání
17.SUBTITLE: Výběr jazyka titulků
18.Exit: Opuštění současného menu
19.OK
20.P-: Stránka dolů
21.RECALL: Návrat k předchozímu programu
nebo poslední operaci
22. Jít NA
23.Další
24.PRVE: Návrat na poslední
stránku
25.REC: Nahrávání programu
26.Stop
27.28.29.30.Multi-Funkční tlačítka
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3. Základní funkce
3.1 První Instalace
Při první instalaci se nastavují některé důležité konfigurace viz obrázek
níže:

Uživatel si může nastavit Zemi, Jazyk, Režim Displeje, Režim Zobrazení. Po
nastavení stiskněte tlačítko OK pro vyhledávání kanálů viz obrázek:
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3.2 Zobrazení informací o programech
. Stiskněte tlačítko “INFO” pro zobrazení informace o programu.
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4. Instalace
Můžete vyhledat kanály dvěma způsoby:
1.DVB-T2 (Channel Scan) - Vyhledávání kanálů
2 .DVB-T2 (Auto Scan) - Automatické vyhledávání
Stiskněte “Doprava” tlačítko pro vstup do tohoto menu, poté pomocí tlačítek
nahoru/dolů a vpravo/vlevo vyberte funkci, kterou potřebujete.
DVB-T2 Vyhledávání kanálů
DVB-T2 Automatické vyhledávání

LCN- zapnuto/vypnuto

5. Nastavení Systému
Menu Nastavení Systému umožňuje pohodlně nastavení systému, viz obrázek.
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Stiskněte “Doprava” tlačítko pro vstup do tohoto menu. Tlačítky nahoru/dolů

vyberte změny, které potřebujete.
Jazyk
TV Systém
Nastavení Displeje
Nastavení místního času
Místní nastavení kódu
Nastavení časovače
Rodičovský zámek
OSD Nastavení

6. Aktualizace Softwaru
Aktualizace pomocí USB

7. EPG

8. YOUTUBE

9.Nástroje

Bezpečnostní pokyny
Prosíme ! nevypínejte přijímač během aktualizace! Po skončení aktualizace se přijímač
automaticky restartuje už s novým SW.
1. 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 VLKHOST: 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
● byl polit tekutinou nebo na na něj spadl cizí předmět
● byl přístroj vystaven dešti nebo vodě
● zařízení nefunguje normálně dle uživatelské příručky.
Nastavujte pouze ty parametry, které máte uvedeny v uživatelské příručce. Nesprávné
nastavení jiných ovládacích prvků může způsobit poškození a dále si vyžádá náročnou práci
vedoucí k navrácení do normálního provozu.
● byl požkozen mechanicky jiným způsobem.
● výrobek prokazuje zřetelnou změnu v provozu.
(19) NÁHRADNÍ DÍLY: Pokud jsou dostupné náhradní díly, ujistěte se, že technik použil díly
výhradně doporučené výrobcem nebo mající stejné vlatnostni jako původní díl. Nepovolené
náhrady mohou způsobit poradnění či požár.
(20) BEZPEČNOSTNÍ KONTROLA: Po dokončení každého servisního zásahu nebo opravě se
zeptejte, zda byla provedena bezpečnostní kontrola, aby byl zajištěn řádný provozní stav
přístroje.
(21)
TEPLO: Výrobek by měl být umístěn mimo dosah zdrojů tepla jako jsou
radiátory, kamna a další zařízení.
Provozní teplota:0°C ~ +45°C

