Návod k použití

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Aby se zabránilo úrazu elektrickým proudem, nikdy neotevírejte kryt. Poškození záruční pečeťe povede ke ztrátě záruky.

Zařízení odpojte od sítě během bouřky nebo v případě, že nebude dlouho používáno. Mějte na paměti, že záruka se
nevztahuje na škody na zařízení způsobené úderem blesku – doporučujeme zakoupit přepěťovou ochranu.

Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu záření. Umístěte jej mimo dosah zdrojů tepla a vlhkosti.
Na větrací otvory nic nepokládejte.

Umístěte zařízení do vodorovné polohy na rovnou, pevnou a stabilní plochu.

Pokud přesunete přístroj z místnosti, která je teplo tam, kde je zima (nebo naopak), počkejte min. 1
hodinu před připojením k elektrické síti. V opačném případě mohou vzniknout problémy.

Přístroj by měl být umístěn mimo dosah váz, lahví, akvárií a dalších vodních nádob, aby nedošlo k jeho poškození.
Nedotýkejte se síťové zástrčky mokrýma rukama.

Nepokládejte žádné předměty na kryt přístroje. Mohlo by dojít k přehřátí.

Před započetím údržby nebo instalační práce, odpojte přístroj od elektrické sítě. Nemyjte přijímač s alkoholem nebo jinými tekutinami,
které obsahují čpavek. Pokud je to nutné, očistěte ji měkkým hadříkem bez chuchvalců namočeným jemným roztokem vody a mýdla.

•

Nepřipojujte žádné kabely, pokud je zástrčka napájecího kabelu do zásuvky.

•

Zkontrolujte stav svých kabelů. Poškozené kabely mohou způsobit požár.

•

Před připojením kabelů odpojte přístroj od elektrické sítě.

KE STAŽENÍ SOFTWARE
Ferguson přijal veškeré úsilí k zajištění uživatelům softwarových aktualizací, aby se zajistilo, že parametry televizního přijímače jsou
aktuální. Ferguson si vyhrazuje právo na změnu, změnit nebo upravit software používaný v televizním přijímači, protože vyberou a bez
předchozího upozornění. Nejnovější verze tohoto softwaru je k dispozici na webových stránkách http:

// www.ferguson-digital.eu

O NÁVODU
Ferguson vynaložila veškeré úsilí, aby zajistila nejaktuálnější informace o svých produktech. Ferguson neposkytuje žádné záruky, pokud
jde o obsah tohoto návodu k obsluze a odmítá jakékoli nepřímé záruky týkající se tržní hodnoty či vhodnosti pro konkrétní účely.
Informace obsažené v tomto dokumentu jsou instrukce, které mají umožnit správné používání a údržbu přijímače.

Ferguson si vyhrazuje právo provádět opravy, změny nebo překlady v návodu k použití bez předchozího oznámení tohoto rozhodnutí. Z
tohoto důvodu doporučujeme pravidelně navštěvovat naše webové stránky s cílem získat aktuální informace.

ZNAČKY POUŽITÉ k přijímači

Digitální přenos signálu - logo.
Toto logo informuje, že přijímač odpovídá standardům Digital Video Broadcasting.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem - neotevírat.

Toto oznámení varuje uživatele, před otevřením krytu přijímače. Pouzdro může být otevřeno pouze autorizovaným servisním
technikem.

logo CE.
Tato značka vám řekne, že je zařízení v návaznosti na ustanovení směrnice Rady 2004/108 / ES o sbližování
právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility a ustanovení směrnice Rady
2006/95 / ES a 93/68 / EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se nízkého napětí a elektrické
bezpečnosti.

Dvojitá izolace logo.
Toto logo informuje, že přijímač je elektricky bezpečné zařízení, za předpokladu, že je používán v souladu s pokyny
uvedeným v kapitole týkající se bezpečnosti.

Aktivně se podílet na ochraně životního prostředí!
•

Přístroj je vyroben z materiálů, které mohou být zpracovány nebo recyklovány.

•

Za tímto účelem je potřeba jej odevzdat na určeném sběrném místě.

Označení RoHS
Tato značka vám řekne, že přístroj sleduje směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek v
elektrických a elektronických zařízeních 2011/65 / EU (běžně označované jako omezení používání některých
nebezpečných látek Směrnice RoHS a)

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PŘIJÍMAČI

1. Hlavní rysy
Přehrávání DVD disků

Příjem HD kanálů FTA DVB-T2 H.264 / H.265 a přehrávání multimediálních souborů

2. Obsah krabice
Vybalte přijímač a zkontrolujte, zda všechny tyto prvky jsou přítomny
Dálkové ovládání
Náod k obsluze
Přenosný DVD přehrávač a DVB-T2 přijímač DVB-T2
Adaptér
Anténa
AC adaptér do auta
sluchátka

3. Důležité pokyny týkající se zacházení s přístrojem
Nabídka obrazovky (OSD) zjednodušuje provoz přijímače a umožnila snížit počet tlačítek na dálkovém ovladači. Všechny funkce jsou
zobrazeny na obrazovce a mohou být ovládány pomocí malého počtu tlačítek. Běžné funkce byly spojeny v jednom „MENU“.
V závislosti na vybrané možnosti jsou zobrazena různá „funkční tlačítka“: červené, žluté, zelené, modré a bílé barvy v
podobě grafiky a popisy. Tyto barvy reprezentují různé funkce v jednotlivých „Menu“. Zvolená funkce se aktivuje stisknutím tlačítka na
dálkovém ovladači. Takzvané funkční tlačítka jsou aktivní pouze tehdy, pokud jsou zobrazeny v příslušném oboru. Uživatelské
rozhraní umožňuje pohyb v menu a mezi jednotlivými funkcemi v mnoha různými způsoby. Některá tlačítka na dálkovém ovladači
umožňují přímý přístup k funkcím. Tlačítka jsou polyfunkční, tj jejich funkce závisí na aktivovaných prvcích.

POZNÁMKA:

Prosím, mějte na paměti, že nový software může změnit některé funkce přijímače. Snímky a popisy v tomto návodu jsou
pouze informativní. Pokud byste si všimli chybu, oznamte to - budeme vynaloží veškeré úsilí na to, aby to napravit.

4. Dálkové ovládání

Vypnutí (vlevo nahoře)

Zapnutí / vypnutí

SEARCH

DVD: vyberte titul, kapitola

MUTE

Ztlumení zvuku

SOURCE

zdroj spínač: DVD, TV a MediaPlayer.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

Přepínání kanálů podle čísel

9, 0

10 + / RECALL

DVD: Zadejte Desítky hodnotu
TV: Návrat k dříve sledovaný kanál.

INFO

Zobrazit informace o aktuálním programu.

SUBTITLE

Titulky, pokud jsou dostupné.

ANGLE / TTX

DVD: Přepnutí pohledu kamery, pokud je dostupný. TV: Zapněte teletext na
obrazovce, pokud je dostupný.

PBC / FAV

DVD: Navigace v menu na CD discích . TV: Seznam oblíbených kanálů

AUDIO

DVD: Přepínání mezi verzemi zvukové stopy,

TITUL

Přejít na menu titulu DVD

Navigace v menu
TV: Slouží k přepnutí na další nebo předchozí kanál.

zastavit přehrávání

Spuštění / pozastavení přehrávání

ENTER

Potvrzení změny.

STEP / TV / RADIO

DVD: Vstup do menu nastavení

TV: Zobrazení seznamu kanálů.

TV: Přepínání mezi seznamem televizních a rozhlasových kanálů.

REPEAT

Přepínač režimů opakování

VOL- VOL +

Používá se pro změnu hlasitosti (tišeji, hlasitěji).

SETUP

Zobrazení hlavního menu na obrazovce.

SLOW / EXIT

DVD: Zpomalené přehrávání

TV: Opuštění nabídky.

Předchozí, další soubor / Chaper / track

Rychlé přetočení dopředu nebo zpátky

PROGRAM / EPG

DVD: Pořadí programů při přehrávání (pouze DVD-Video),
TV: Zobrazení

ZOOM

elektronického programového průvodce.

DVD: zoom (přiblížení)

Instalace baterií

Odstraňte kryt přihrádky na baterie na zadní straně dálkového ovladače. Vložte baterii CR2025 do prostoru, pozor na polaritu.

5. Panely

1.

Spuštění / pozastavení přehrávání

2.

zastavit přehrávání

3.

SOURCE

4. MENU

zdroj: DVD, TV, MEDIA.
Zobrazení hlavního menu na obrazovce.

5. VOL-

VOL +

Používá se pro změnu hlasitosti (tišeji, hlasitěji).

6.

Navigace v menu.

7. ENTER

potvrzení změn

8. SETUP

Zobrazení hlavního menu na obrazovce.

9. OPEN

Otevřít DVD prostor

10.

SD / MMC / MS

čtečka paměťových karet

11.

USB

Port pro připojení externího paměťového zařízení USB.

12.

AV OUT

CVBS video + stereo audio výstup

13.

minijack

Vstup na sluchátka

14.COAXIAL

Digitální koaxiální SPDIF výstup zvuku.

15.ON / OFF

Zapnout / vypnout

16.

DC IN 9-12V

Zásuvka

17.

ANT IN:

Vstup koaxiálního kabelu z DVB-T2 antény.

18.

DV-out:

Digitální obraz a zvuk, výstup na HD televizoru.

6. DVB-T2
6.1 Připojení antény
Za účelem ověření správnosti připojení externího zařízení, například pozemní antény, řiďte se následujícími pokyny nebo využijte služeb
odborné firmy! Dobrý příjem je podmíněn tím, že umístění antény je přesné. I sebelepší anténa může způsobit problémy s příjmem, pokud
Není správně nastavena. I malé chyby mohou znemožnit příjem signálu nebo značně zhoršit image / kvalitu zvuku. Před instalací se ujistěte,
že je na vhodném míst. Před anténou by neměly být žádné předměty – mohou blokovat signál. Pro výběr nejlepší možnosti upravujte umístění,
Než je signál a příjem v požadované kvalitě.

Úprava je poněkud složitější v případě digitálních tunerů. Nelze provést úpravy na základě obrazu, protože to vypadá s určitým
zpožděním. A co víc, jsou k dispozici v nabídce nastavení ukazatele působí také se zpožděním, a proto může regulace zabrat hodně
času a být velmi nepřesný. Měřič anténní signál bude nezbytný pro nastavení antény. Vodoměr musí být připojen k anténní kabel mezi
anténou a přijímačem. Důrazně doporučujeme svěřit odborné firmě!

6.2 Automatické vyhledávání

Přepnout do režimu DVB-T2 - stiskněte tlačítko SOURCE a vyberte možnost „DVB-T2 HDplay“ z menu. Stiskněte SETUP. Jdi na
„Channel Search“ a zvolte „Auto search“. V tomto menu můžete vyhledat kanály automaticky - pouze přijímač vyhledává frekvenci podle
frekvence podle uloženého seznamu DVB-T2. Tento seznam není možné editovat v samostatném menu.

7. Media Player
Přijímač je vybaven multimediálním přehrávačem. Můžete ho použít k poslechu hudby, sledování filmů a fotografií z USB.
Existuje několik dalších funkcí, které lze ovládat pomocí funkčních tlačítek, popsaných v dolní části obrazovky.

POZOR !!!
Přehrávání některých souborů může selhat nebo může být nesprávný.
Okopírovaný chráněný obsah nelze přehrávat.

Přehrávání může dojít k dočasné přerušení (zmrazení obrazu, rychlejší / pomalejší přehrávání, atd), když dojde ke
změně jazyka zvuku.
Poškozený videosoubor se nemusí přehrát správně.
Videa s rozlišením vyšším než 1920x1080 při 25 / 30P nebo 1280x720 @ 50 / 60P nemusí pracovat správně.
Nezaručujeme plynulé přehrávání filmů kódovaných v profilech úrovní 4.1 nebo vyšší v kodeku H.264.
Přehrávání filmových souborů s video bitrate nad 30 Mbps mohou být nesprávné.

Přehrávání 8. DVD
Přepnutí do režimu DVD - stiskněte tlačítko SOURCE a vyberte „DVD“ z menu. Pro otevření DVD prostoru stiskněte tlačítko OPEN.
stiskněte tlačítko OPEN.

9. Základní TV funkce obsluhované pomocí dálkového ovládání

EPG
Tato funkce zobrazuje průvodce pořady.
Po výběru programu, můžete použít funkci časovače ( OK tlačítko) pro automatické naplánování sledování nebo nahrávání
daného programu.

ANGLE / TTX - teletext
Tato funkce zobrazuje teletext, pokud je vysílán vybranými televizními stanicemi. Mějte na paměti, že je zobrazen správný kód stránky
(diakritická znaménka) v závislosti na jazykové nastavení v menu Nastavení jazyka!

ZVUK
AUDIO Tlačítko - zobrazí okno s dostupnými zvukovými stopami. Můžete si vybrat některé z vysílání zvukových stop. Prosím, mějte
na paměti, že stopy s AC3 / DD + stereo přehrávají pouze pomocí amplituneru připojeného k digitálnímu audio
výstupu - Coaxial.
Tato funkce je k dispozici také při přehrávání záznamu. Audio soundtracky jiné než ty zaznamenané ve výchozím nastavení budou k
dispozici během přehrávání pouze tehdy, pokud nejsou kódovány.
SUBTITLE
SUBTITLE Tlačítko zobrazí okno s dostupnými na obrazovce titulky / titulky. Můžete si vybrat některý z vysílaných titulků. Pokud byly
aktivovány titulky pro daný jazyk v menu, budou tyto označeny jako výchozí v seznamu. Můžete si však vybrat některý z

vysílat titulky. Mějte na paměti, že dostupnost titulků a způsob jejich zobrazení závisí na poskytovateli!

INFO
stisknutím tlačítka INFO Tlačítko vyvoláte lištu s informací o aktuálním kanálu. Ten obsahuje informace o aktuálních a následujících
programů (pokud jsou tyto informace k dispozici provozovatelem vysílání)
Pokud jej stisknete dvakrát, bude přijímač zobrazovat podrobné informace o aktuálním a dalším programu - za předpokladu, že tyto
informace jsou k dispozici provozovatelem vysílání.

slovník POJMŮ

DVB-T2 - standard Digital Video Broadcasting definující modulaci,
korekci chyb v pozemních přenosech. MPEG-2 se používá jako
transportní tok.

EPG - Electronic Program Guide - služba, která obsahuje
podrobné informace o současných a budoucích programech na
televizní obrazovce.
H.265 - standard komprese obrazu, vyvinut v roce 2013 jako
FTA - Free-to-air - televizní a rozhlasové nekódované kanály,
které mohou být přijímány na každém přijímači.

STB - Set-top box - je elektronické zařízení připojené k televizoru,
který zpracovává digitální signál a převádí ho do analogového
Pro televizor.

HD (High Definition) - Se používá k označení video obsahu, který
Má vysoké rozlišení 1080x720p

Full-HD - televizní standard HD pro kvalitní 1080p video s 1080
vodorovné čáry.
HD Ready - televizní standard HD pro kvalitní 720p video s 720
horizontálními liniemi.
Poměr stran - Poměr vertikální a horizontální strany zobrazeného
obrazu. Vodorovné a svislé poměr běžných televizí je 4: 3, a to
širokoúhlých 16: 9.

JPEG - Velmi běžný formát digitálních fotografií. Systém
komprese dat statického obrazu, vyvinutý Joint Photographic
Expert Group, který se vyznačuje jen mírným poklesem kvality
obrazu navzdory jeho vysokému kompresnímu poměru.

XviD - MPEG-4 na bázi technologie komprese obrazu, který může
zmenšit velikost digitálního videa na
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nástupce H.264.

SPECIFIKACE

Hlavní rysy
DVD chipset

MT1389VDU / Q

DVB-T2 chipset

MST3Z173

Typ obrazovky a rozlišení LCD panel CPT / 800x480 Ports & Jacks
USB 2.0 port, čtečka paměťových karet SD / MMC, konektor pro sluchátka, AV výstup,
koaxiální, DV-out kompatibilní s HDMI 1.3.

Kapacita baterie

1000mAh

doba nabíjení

3 ~ 4 hodiny

Doba přehrávání

2hod

Rozměry

240 * 186 * 44

Bezpečnostní pokyny
Hlavní napájení: Před uvedením do provozu, zkontrolujte provozní napětí jednotky. Zásadně používejte zdroj se kterým jste přijímač
zakoupili. Při použití jiného zdroje můžete přijímač poškodit! Na zadní straně přijímače je uvedeno napájení 5V nebo 12V – toto musí
souhlasit s hodnotou na adapteru! Adapter je vhodný pro zapojení do sítě 230 V 50 Hz. Nepokoušejte se nikdy adapter otevírat! Hrozí
úraz elektrickým proudem.
Přetížení: Nepřetěžujte zásuvku, prodlužovací kabel nebo adaptér, ani nepoužívejte poškozený napájecí kabel nebo nedotýkejte se mokrou
rukou, protože by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.
Kapaliny: Přijímač nesmí být vystaven kapající a stříkající vodě, ani na přijímač pokládat objekty naplněné vodou.
Větrání: Udržujte otvory na horní straně přijímače odhalené, aby byl dostatečný přísun vzduchu k jednotce. Nepokládejte přijímač na
měkký nábytek nebo koberec. Nevystavujte přijímač přímému světlu nebo jej neumisťujte v blízkosti topení nebo ve vlhkém prostředí.
Nepokládejte další elektronické zařízení na horní stranu přijímače.
Čištění: Před čištěním odpojte přijímač ze zásuvky. Vyčistěte přijímač měkkým hadříkem nebo jemným roztokem mycího prostředku
(žádná rozpouštědla).
Připojení: Připojujte k elektrické síti až po připojení antény, HDMI kabelu, AV výstupu, apod. USB zařízení nesmí překročit odběr
500mA!
Umístění: Používejte přijímač v interiérech, aby nedošlo k zahřátí, dešti nebo slunečnímu záření.
Rozbalení: Neodstraňujte kryt, aby se snížilo riziko úrazu elektrickým proudem. Kontaktujte kvalifikovaný a licencovaný servisní personál
na opravu přijímače nebo kontaktujte svého prodejce.
Legenda: Přijímač= DVD přehrávač CUTE9
USB: Maximální odběr USB je 5V / max. 500mA, pokud není jinak uvedeno.

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 reklamovat.
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.

