uživatelská příručka

PHT2 -10
Strojově přeloženo.

opatření
1) Viz bezpečnostních pravidel.
2) Uložení ninejszą manuál.
3) Zvláštní varování.
4) Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny.
5) Zařízení chraňte před vodou.
6) Čistěte pouze suchým ručníkem.
7) Neblokujte větrací otvory, instalaci zařízení v souladu s pokyny.
8) Neinstalujte v blízkosti tepelných zdrojů, jako jsou lampy, tepelné výměníky, kamna nebo
jiné (včetně zesilovačů), které produkují teplo.
9) Nepodceňujte význam řádné zásuvky. V případě, že poskytnutá zástrčka nezapadá do
zásuvky, obraťte se na elektrikáře o výměnu zásuvky nevyhovující.
10) ochranu kabelu, a to zejména v zástrčce a přípojný bod se zařízením pošlapáním
nebo byl vytažen.

UPOZORNĚNÍ: Chcete-li snížit riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte
přístroj dešti nebo vlhkosti. POZOR:. Baterie nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, například
slunečnímu záření, oheň, svíčky, atd. POZOR: Nebezpečí výbuchu, pokud je baterie nainstalována
nesprávně. Nemíchejte staré a nové baterie nebo různé typy.

POZOR!

Symbol upozorňuje na nebezpečné napětí v zařízení způsobuje vznik nebezpečí úrazu
elektrickým proudem. Symbol upozorňuje na důležité aspekty použití a údržbu v
dokumentaci dodané s tímto zařízením. Tento symbol označuje, že tento výrobek má
dvojitou izolaci mezi nebezpečným elektrické sítě a částmi dostupnými pro uživatele. Při

11) Použití pouze příslušenství, jak je popsáno výrobcem.
12) Vyjměte zařízení od napájení při bouřce, nebo při použití po dlouhou dobu.
13) Veškeré opravy musí mít kvalifikovaný servisní personál. Toto nastavení je
doporučeno, pokud existuje jakékoliv poškození zařízení, např.. Je-li napájecí šňůra
zlomené nebo do přístroje vylila tekutina nebo nějaký předmět spadající do přístroje,
přístroj byl vystaven vlhkosti, nepracuje normálně nebo utrpěl pád.

servisu používejte pouze identické náhradní díly. Tento symbol přeškrtnuté popelnice
znamená, že výrobek se vztahuje směrnice 2006/66 / ES a 2012/19 / EU. Všechny
elektrické a elektronické výrobky musí být likvidovány odděleně od komunálního odpadu
prostřednictvím zvláštních úložišť určených vládou nebo místními úřady. Správný způsob
likvidace starého elektrického spotřebiče pomáhá zamezit možným negativním dopadům
na zdraví a životní prostředí. Bližší informace o likvidaci starého spotřebiče, obraťte se na
místní úřad, službu likvidace odpadů nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili. Tento

14) Síťová zástrčka se používá jako odpojovací zařízení a musí být snadno přístupná.

výrobek je vyroben v souladu se směrnicí 2004/108 / ES.

15) nepokrývají ventilační otvory přijímače papíry, látky, záclony, atd ..
16) Nepokládejte přístroj na žádné otevřeného ohně (např. Svíčky).
17) S použitými bateriemi, které se starají o životní prostředí na určených
místech.
18) Použití přehrávače při pokojové teplotě.
19) Hráč nesmí být vystaven kapající nebo stříkající vodě. Nepokládejte žádné
předměty naplněné kapalinou (např. Vázy).
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Popis zařízení.
- hlavní jednotka
1234567

89
10
11
12

1. SOURCE - zdroj signálu
2. SETUP - NASTAVENÍ
3. OK

4. UP - UP
5. DOWN - dolů
6. LEFT / dolů
7. Právo / Volume Up
Výstup 8. AV
9. vstup AV
10. Výstup pro sluchátka
11. ON / OFF - ON / OFF
12. -12 DC IN 9

13

13. ANT. - Vstup antény
14. OUT-OUT HD
15. USB JACK

14
15

4

5

Popis zařízení.
- dálkové ovládání
4. SUBTITLE - CAPTION

12

POWER

VOL

VOL +

SOURCE

13
14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

REPEAT

MODE

3

6

MUTE

ZOOM

18

7. Potvrdit

19

ENTER
8. SETUP - NASTAVENÍ

21

Main Menu / Back

22

78
TTX

10

6. REC - digitální programy
RECORD Record.

20

REC

ENTER

9

5. ZOOM - ZOOM
JPEG: Použijte ZOOM pro zvětšení nebo zmenšení obrazu. Po každém
stisknutí tlačítka ZOOM změní velikost obrazu.

17

4

5

15
16

Opakovaným stiskem SUBTITLE během přehrávání zobrazovat další jazyky titulků, pokud jsou
k dispozici

FAV

GUIDE

23
25
24

9. FAV - FAVORIT seznam
oblíbených programů

TV / RADIO

10. TV / RADIO se pohybuje mezi příjem TV a
rozhlas

EXIT

26

11

27

11. Exit - Exit

28

12. DISPLAY Zobrazí informace o aktuálním

12

kanálu

13. SOURCE - SOURCE Vyberte zdroj: TV
nebo AV IN

1. POWER

Zapnutí / vypnutí přístroje

14. VOL +

2. VOL Ztlum

Volume Up

3. 0-9 číselných tlačítek vyberte položku s
číslem.

6

15. REPEAT - Opakování Replay video nebo
mp3 souboru

7

Setup menu tlačítko MODE.
- Obrázek
16. MUTE - Ztlumit
Ztlumit zvuk.

POLSKÝ JAS

50

17. AUDIO

CONTRAST

50

Opakovaným stiskem tlačítka AUDIO během přehrávání zvolit jiný jazyk vysílání, pokud
jsou k dispozici.

COLOR RESET

50

STANDBY

18. MODE

3H

Menu režimu.
19. STOP

Jas Můžete nastavit jas
20. PLAY / PAUSE

displeje.

21. Návrat

CONTRAST Nastavení kontrastu
obrazovky.

22. TTX
COLOR

23. GUIDE

Nastavte, jak velký důraz na barvy na obrazovce.

Zobrazovat televizní program.
POLSKÝ Nastavení jazyka

24. I Tlačítko

nabídky.

Přejít na předchozí kapitolu / předchozí skladbu.
25. BUTTON

Reset Obnovení výchozího
nastavení.

a

Přejít na další kapitolu / následující skladby.
STANDBY

26. BUTTON

Tato funkce umožňuje, aby po 3 až 4 hodinách automaticky přepne do pohotovostního režimu.

Rychlý posun vpřed.

3 H (3 hodiny): Zařízení se po 3 hodinách se automaticky do pohotovostního režimu, po
stisknutí libovolné klávesy. H 4 (4 hodiny): Jednotka se po 4 hodinách automaticky přepne
do pohotovostního režimu po stisknutí libovolné klávesy. OFF (Vypnuto): Automatický
pohotovostní režim je zakázán.

27. Rewind.

28. červená / zelená
další klávesy.
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Začínáme.

Základní operace na televizoru.

- Správce Instalační program
Pro vstup do menu stiskněte tlačítko SETUP a vyberte možnost [Program]. Menu obsahuje
nastavení správce možnosti programu. Vyberte a stiskněte OK nebo právo na změnu
nastavení. Stiskněte tlačítko EXIT pro opuštění menu.

Ujistěte se, že je přijímač připojen k napájení a všechny spoje jsou provedeny
správně.

Editovat programy.

Zapnutí receiveru.

Chcete-li upravit své programové předvolby (zámek, přeskočit, oblíbený, přesunout nebo odstranit),

Stiskněte tlačítko POWER pro zapnutí přijímače. Pokud používáte přijímač
poprvé nebo byl obnoven do továrního nastavení, na televizní obrazovce se
objeví nabídka instalace.

vstup do programu pro úpravu nabídky. Tato nabídka vyžaduje heslo. Výchozí heslo je „000000“.

(1) Vyberte [OSD Language] [OSD Language] a stiskněte tlačítko VPRAVO /
VLEVO pro volbu jazyka.

(2) Vyberte [Země] a stiskněte tlačítko VPRAVO / VLEVO vyberte zemi pobytu.

(3) Vyberte [HLEDÁNÍ. Kanál] a stiskněte tlačítko OK nebo doprava spustit
automatické vyhledávání kanálů.
(4) Po vyladění úložném kanálu je připraven k provozu.
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Začínáme.
Vytvořit seznam oblíbených programů.

pojistné programy

Můžete si vytvořit seznam oblíbených programů, které si můžete snadno volat.

Vytvořit seznam oblíbených programů:

1. Vyberte preferovaný program, stiskněte FAV. Symbol ve tvaru hvězdy a program bude uložen
jako oblíbený.
2. Přejděte na předchozí krok pro výběr více oblíbené programy.
3. Chcete-li zastavit a ukončit program Edit, stiskněte tlačítko EXIT.

Odstranění oblíbené ze seznamu:
Stisknutím tlačítka FAV na programu s hvězdičkou. Zvolte „off“

Blokování vybraný televize nebo rozhlasu:
1. Vyberte program, který chcete uzamknout a stiskněte ŽLUTÉ tlačítko. Symbol ve tvaru
zámku. To znamená, že program je blokován.
2. Opakujte předchozí krok uzamknout více programů.
3. Pro uložení a opuštění menu stiskněte tlačítko EXIT.

4. Stisknutím tlačítka ŽLUTÉ zakázat zablokadę program.
5. Chcete-li zobrazit zamknutý program, budete muset zadat heslo.

Zobrazení seznamu oblíbených programů:

1. Stiskněte tlačítko FAV, a seznam oblíbených programů.
2. Stiskněte UP / DOWN pro zobrazení své oblíbené programy.
3. Stisknutím tlačítka OK vyberte oblíbený program.
Smazání televizi nebo rozhlasové programy ze seznamu.

1. Zvolte program ze seznamu a poté stiskněte MODRÉ tlačítko. Stisknutím tlačítka OK

GUIDE (elektronický programový)

GUIDE je TV průvodce, který zobrazuje naplánované televizní program na sedm dní dopředu
pro každý naladěný kanál. Stiskněte tlačítko GUIDE na dálkovém ovladači pro přístup k
obsluze.

odebrat program.

2. Přejděte k předchozímu kroku vybrat více programů, které chcete odstranit.
Přeskočit programy televize nebo rozhlasu na seznamu.

1. Vyberte program, který chcete přeskočit a stiskněte ZELENÉ tlačítko. Zelený
symbol „SKIP“ na jméno programu. Od této chvíle to bude přeskočen.

2. Přejděte na předchozí krok pro výběr více programů.
3. Pro potvrzení a odchod stiskněte tlačítko EXIT.
Chcete-li vypnout přeskočit TV nebo Radio: Stiskněte ZELENÉ tlačítko
na programu se symbolem „Přeskočit“.

Přesunout televize nebo rádio.
1. Vyberte preferovaný program a poté stiskněte červené tlačítko. Objeví nesoucí
vybraný program.
2. Stiskněte UP / DOWN pro přesun programu.

Můžete pomocí tlačítek nahoru / dolů vyberte preferovaný program. Pokud existuje více než
jednu stránku informací o programu, použijte MODRÉ tlačítko pro listování stránkami nahoru a

3. Stisknutím tlačítka OK volbu potvrďte.

4. Opakujte výše uvedené kroky pro přesun více kanálů.

12

tlačítko žlutá pro stránku dolů.
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třídění kanálů

rezoluce

Kanál možnosti třídění:
[LCN] - Třídění kanálů ve vzestupném pořadí. [Onid] - Třídění kanálů
identifikační Er oblasti?. [Name] - Třídění kanálů v abecedním pořadí.
[ID služby] - Třídění kanálů pomocí identifikace Er síť?.

Změňte toto nastavení, pokud videa nezobrazuje správně. Toto nastavení by mělo být kompatibilní s
většinou běžně používaných rozlišení HDMI. [480i] pro televizní systém NTSC. [480P]: pro NTSC
televizního systému. [576i] pro PAL TV systém. [576P]: PAL TV systém. [720p]: Pro TV systému NTSC
nebo PAL. [1080i]: Pro TV systému NTSC nebo PAL. [1080P]: Televizní systém NTSC nebo PAL.

LCN (logické číslo kanálu)
Nastavit LCN zapnout nebo vypnout.

nastavení obrazu

formát TV

Pro přístup k nastavení obrazu, stiskněte tlačítko SETUP a vyberte možnost [Obraz].

Změňte toto nastavení, pokud videa nezobrazuje správně. Toto nastavení by mělo být v souladu s
přenosovou formát používaný ve vaší zemi. [NTSC]: televizní systém NTSC. [PAL]: PAL TV systém.

Menu obsahuje možnosti pro nastavení obrazu. Stisknutím tlačítka nahoru / dolů vyberte možnost a
stiskněte tlačítko doprava / doleva upravte nastavení. Stiskněte EXIT pro odchod z menu.

vyhledávání kanálů
Vyhledávání kanálů, stiskněte tlačítko SETUP a vyberte [vyhledávání kanálů]. Menu obsahuje
nastavení možností hledání kanálů. Vyberte možnost a stiskněte tlačítko vpravo / vlevo upravte
nastavení. Stiskněte EXIT pro odchod z menu

Aspect Ratio
Nastavte formát zobrazení na 4: 3 Panscan, 4: 3 Letter Box 4: 3 Full, 16: 9, velkoplošná
obrazovka, 16: 9 nebo Pillarbox Auto získat maximální formát obrazu při sledování televize.
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auto Search
Vyhledávat a automaticky nainstalovat všechny kanály. Tato možnost nahradí
všechny přednastavené kanály.

2. Stisknutím tlačítka vpravo / vlevo vyberte frekvenci kanálu.
3. Stisknutím tlačítka OK spusťte vyhledávání kanálů. Pokud je nalezen kanál, je uložen a
přidán do seznamu kanálů. Pokud tomu tak není nalezen nových kanálů pro program přijde
do hlavního menu.

1. Vyberte [Auto Search] a stiskněte tlačítko OK nebo RIGHT
země

Vyberte svou zemi trvalého bydliště.

spusťte vyhledávání kanálů.
2. Chcete-li zrušit vyhledávání kanálů, stiskněte tlačítko EXIT.

Napájení antény Antenna Power - zapnutí nebo
vypnutí.

nastavení času
Stiskněte SETUP, pak vyberte [Time]. Volby menu zapewiera nastavení času. Stisknutím tlačítka
nahoru / dolů vyberte požadovanou volbu. Stisknutím tlačítka vpravo / vlevo vyberte. Stiskněte
EXIT pro odchod z menu.

manuální vyhledávání
Tato volba přidá nové kanály beze změny aktuálního seznamu kanálů.

1. Vyberte [Manual Search] a stiskněte tlačítko OK nebo vpravo. Pátrání obrazovky
kanálu.

časový posun
Zvolit automatické nebo manuální posun režim korekce GMT.

Country (Region)
Čas pro tento region je nastaveno automaticky při výběru země v menu Channel
Search.

Časové pásmo
Vyberte časové pásmo, kdy [Časový posun] nastavena na „Manual“.
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možnosti
Stiskněte SETUP a vyberte [Možnosti]. Menu obsahuje možnosti pro jazyk OSD, jazyk titulků a jazyk
zvukového doprovodu.

Vyberte možnost a stiskněte tlačítko doprava / doleva upravte nastavení. Chcete-li ukončit,
stiskněte tlačítko EXIT.

Rodičovský zámek
Můžete omezit přístup k programům, které nejsou vhodné pro děti. Chcete-li snížit / zabránit
program, musíte zadat výchozí heslo ‚000000‘ nebo vlastní heslo.

jazyk OSD
Vyberte jazyk OSD.

Nastavení hesla

audio jazyk
Vyberte si preferovaný jazyk zvuku pro sledování televizních kanálů. V případě, že jazyk

Nastavit nebo změnit heslo pro uzamčené programy. Zadejte své staré heslo nebo výchozí
heslo „000000“. Budete vyzváni k zadání nového hesla. Pro potvrzení znovu zadejte nové
heslo. Po potvrzení stiskněte tlačítko EXIT pro odchod z menu.

není k dispozici, bude používat výchozí jazyk programu.

jazyk titulků
Vyberte si preferovaný jazyk titulků.

digital audio

Obnovení továrního nastavení
PHT2-10 vrátit do továrního nastavení. V menu zvolte [Obnovení standardního nastavení] a
stiskněte tlačítko OK nebo vpravo. Zadejte heslo nebo výchozí heslo „000000“ a stiskněte
tlačítko OK.

Nastavte požadovaný formát zvuku ve slotu HDMI PCM, Raw On HDMI, HDMI O

Tato volba smaže všechny nastavené kanály a nastavení.

Raw?, O? (Je-li k dispozici).

nastavení systému
Stiskněte SETUP a vyberte možnost [System]. Menu obsahuje možnosti nastavení

data

systému. Stisknutím tlačítka nahoru / dolů vyberte požadovanou volbu. Stisknutím

Viz informace o modelu, hardwaru a softwaru.

tlačítka vpravo / vlevo můžete upravit nastavení. Stiskněte EXIT pro odchod z menu.

aktualizace softwaru
Aktualizace softwaru pomocí USB paměti.
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Běžné problémy

USB
Stiskněte SETUP a zvolte USB.

problém
žádný obraz

Lorem ipsum

možná příčina

řešení

Napájecí zdroj je odpojen
Hlavní vypínač není
zapnutý

Obrazovka zobrazuje

Anténa není závislý

Připojte napájení
Zapněte hlavní vypínač

Připojit anténu

Žádný signál

žádný zvuk

multimediální

nesprávné nastavení

Původní nastavení

Chybějící nebo nesprávné
propojení s audio kabelem

Připojte správně
audio kabel

ztlumený zvuk

Odtlumte / unmute

Nesprávná zvuková stopa

Zkuste jinou zvukovou stopu

Přepnout do režimu USB a připojte USB pro prohlížení souborů.

nastavení obrazu
Nastavte parametry pro prohlížení obrázků.

konfigurační Films
Nastavit parametry pro zobrazování titulků.

Konfigurace PVR
Nastavení parametrů záznamového zařízení.

Speci? Kationtoměnič Technické
položka

ladička

sub Item

Jediný zvuk, žádný
parametr

vstupní frekvence

obraz

~ 860 MHz
- 25 ~ -79 dBm (64QAM)

IF Bandwidth

7 MHz a 8 MHz

modulace

QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM

formát Decoder

HEVC / H.265 HT @ L4

- 10 ~ -75 dBm (256QAM)

správně připojeny

Dálkové ovládání nefunguje

Rozhlasový program je
vysílán

Stisknutím tlačítka TV / RADIO pro

Baterie jsou vybité

Vyměnit baterie

návrat do TV

MPEG 4 AVC /H.264 HP @ L4 MPEG 2

Dálkový ovladač není nasměrován Správný grip dálkové ovládání a
na televizor nebo není dostatečně
přiblížit k přijímači
blízká k přijímači

MP @ ML .HL
CVBS, HDMI

výstupní port

energie

Ujistěte se, že jsou kabely

170 MHz ~ 230 470

RF Input Level

video

audio

Chybějící nebo nesprávné propojení
s

formát Decoder

MPEG-1 (vrstva 1 a 2

audio výstup

stereo

napětí

DC 9 V (1,5 A)

Pracovní Power

15 W

20

&3 )

Obraz není hladký
Viditelné zkreslení

Signál je příliš slabý

Zvýšit úroveň signálu, např. Zapněte
napájení antény
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Zařízení může využívat služby třetích stran, placené nebo bezplatné
Služby. Za funkčnost a stabilitu těchto služeb neneseme
odpovědnost.
Zařízení přehrává obvyklé multimediální, video audio soubory za
kompatibilitu s nestandardními formáty, kodeky, kontejnery
neneseme zodpovědnost.
Sledování Vysílání prostřednictvím Webového rozhraní vyžaduje
podporovaný internetový prohlížeč schopný streamování dat a
vybavený potřebnými kodeky.
Pomalé, nebo nestabilní připojení k internetu může vést k
nestabilnímu příjmu streamu nebo k úplné nemožnosti jejího
užívání.
Stabilita příjmu streamu může záviset na rozlišení, v němž jsou
jednotlivé programy poskytovány (SD a HD). Za tyto důsledky
připojení nesplňující minimální systémové požadavky nelze
zařízení.
Uživatel bere na vědomí, že užívání Služby prostřednictvím
mobilního zařízení a mobilního internetového připojení může mít za
důsledek rychlé vyčerpání maximálního měsíčního limitu dat a
vznik povinnosti Uživatele hradit vyšší cenu za přenesená data.
Poskytovatel neodpovídá za jakoukoli škodu vzniklou Uživateli v
této souvislosti.
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