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ZÁKLADNÍ INFORMACE
Obsah balení
Digitální satelitní přijímač CCR 522
Dálkový ovladače Tele Pilot 766 S se dvěma bateriemi
Prodlužovací kabel SCART
Jednotka síťového napájení
Přijímač infračervených signálů
Manuál pro uživatele
Příjem digitálních stanic
K použití vašeho nového digitálního přijímače CCR 522 budete potřebovat plně digitálně
kompatibilní anténu, která musí být nastavena a zaměřena na satelit (např. Astra a
EutelSat/Hotbird).
Na rozdíl od analogového satelitního vysílání, ne každá digitální TV či rádiová stanice má
svou vlastní vysílací frekvenci. Místo toho je několik TV a/nebo rádiových stanic sloučeno a
přenášeno na jednom transpondéru.
Pro jednodušší výběr a nastavení satelitních kanálu je pro tento přístroj již předem
naprogramován seznam dostupných TV a rádiových stanic. Spuštěním funkce vyhledávání
stanic se můžete ujistit, zda pro váš přístroj nejsou dostupné nové satelitní kanály.
Jak spustit vyhledávání stanic a některé důležité informace o této funkci naleznete
v příslušné kapitole tohoto manuálu.
Samozřejmě můžete nové satelitní kanály jednoduše nastavit sami. Konkrétní a
aktualizované informace o vysílání lze nalézt na stránkách teletextu různých stanic,
v aktuálním magazínu o satelitním vysílání nebo na internetu.
Zvláštnosti vašeho digitálního přijímače
Tento digitální přijímač CCR 522 je vybaven vestavěnou jednotku digitálního přijímače, která
zachycuje signály digitálních satelitních stanic, převádí je a poskytuje tak uživateli prvotřídní
kvalitu zvuku i obrazu.
Tento digitální přijímač CCR 522 dokáže přijímat a zpracovávat veškeré kódované i
nekódované digitální kanály.
Aby váš přijímač operoval pouze s nejnovějšími programovými daty a operačním softwarem,
je potřeba provádět pravidelné aktualizace. Pomocí satelitu Astra na orbitální pozici 19,2°E
(východně) lze provést aktualizaci softwaru satelitního přijímače. Jak aktualizaci provést a
některé důležité informace o této funkci naleznete v příslušné kapitole tohoto manuálu.
Díky televiznímu průvodci si můžete během krátké chvíle zjistit jakékoliv změny v programu
té které stanice. Tento průvodce vám také poskytuje informace o televizních programech
všech stanic na několik hodin dopředu.
Pokud to stanice dovoluje, můžete vyvolat podrobné informace o každém vysílaném
programu pouhým stisknutím tlačítka.
Tento digitální přijímač disponuje velice komplexním a přehledným systémem menu. Menu je
zobrazeno na televizní obrazovce a funkce tlačítek na dálkovém ovladači jsou zde plně
vysvětleny.
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UMÍSTĚNÍ A ZABEZPEČENÍ
Aby se vám dostalo dlouhotrvajícího a uspokojivého provozu tohoto vysoce kvalitního a
jednoduše ovladatelného přístroje, pečlivě si pročtěte následující instrukce:
Tento digitální přijímač je určen pro přijímání obrazových a zvukových signálů. Jakékoliv
další použití je výslovně zakázáno.
Při umisťování přístroje se ujistěte, že síťová zástrčka je snadno
přístupná.
Pokud je digitální přijímač vystaven náhlým změnám teploty, např.
pokud je přemístěn z chladné místnosti do teplé místnosti, vyčkejte
alespoň dvě hodiny. Během této doby nezapojujte přístroj do sítě.
Nevystavujte digitální přijímač účinkům vlhkosti v jakékoliv podobě.
Digitální přijímač je určen pro provoz v suchých místnostech. Jestliže byste jej přesto
používali venku, dbejte nezbytně na tom, aby byl chráněn před vlhkem (déšť nebo kapající
voda).
Bouřka představuje bezpečnostní riziko pro každý elektrický přístroj. I
když je digitální přijímač vypnutý, může být poškozen úderem blesku
do vedení nebo antény.
Při bouřce vždy vytáhněte zástrčku i anténu ze sítě.
Za žádných okolností neotvírejte kryt digitální přijímače. Na škody,
které vzniknou neodbornými zásahy, se nevztahují žádné záruční
požadavky.
Poznámka:
Nezapojujte žádné další zařízení, pokud je přístroj zapnutý. Před připojením vypněte i druhé
zařízení.
Přístroj zapojte do elektrické sítě až poté, co provedete připojení veškerých externích
zařízení a antény.
Zajistěte, aby byl zdroj napájení volně přístupný.
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VNĚJŠÍ POHLED
Digitální přijímač

IN

EURO AV

IR remote
SP DIF
12 VDC 18 W max.

Konektor pro připojení satelitní antény.

Čtečka karet Smart Card.
Konektor SCART (výstup) pro připojení k televizoru.

Konektor pro připojení přijímače infračervených signálů.
Zvukové výstupy (optické) pro signály PCM/Dolby digital/DTS.
Konektor pro připojení dodané jednotky síťového napájení.

Přijímač infračervených signálů

Tento přijímač slouží k zachycování infračervených signálů z dálkového ovladače, které
posléze kabelem převádí do samotného digitálního přijímače. Přijímač infračervených
signálů umístěte tak, aby byl schopen bez problémů zachycovat pokyny z dálkového
ovladače.
Poté, co přístroj zapnete z režimu stand-by, přijímač automaticky přepne na naposledy
sledovanou stanici (funkce Last Station memory).
(červená)
(zelená)

Digitální přijímač je v režimu stand-by.
Digitální přijímač je zapnutý.
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VNĚJŠÍ POHLED
Dálkový ovladač

PIP

Slouží k přepnutí digitálního přijímač do a z režimu stand-by. Po
zapnutí přístroje se navolí naposledy sledovaný kanál.
Tlačítko bez funkce.

?

Slouží k zobrazení formátu obrazu a zvukového formátu.
Slouží k zobrazení informací o programu.

1 ... 0

Slouží k volbě stanic.

i
Z

Slouží k vypnutí a zapnutí zvuku.
Slouží k vyvolání stránky hlavního menu.
Slouží k vystoupení ze stránky aktuálního menu.
Slouží k nastavení hlasitosti.

P+ P-

Slouží k postupnému přepínání mezi kanály.

OK

TV-G

Slouží k vyvolání stránky seznamu kanálů.
Nyní stisknutím tlačítka A/B přepínáte mezi zobrazením stránky
seznamu kanálů seznamu oblíbených.
Slouží k vyvolání stránky teletextu, zobrazení stránky teletextu na
polovině obrazovky a zavření stránky teletextu.
Slouží k vyvolání stránky elektronického TV průvodce.

TV

Slouží k přepnutí do televizního režimu.

MHP

Tlačítko bez funkce.

TXT
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VNĚJŠÍ POHLED
A/B

Slouží k přepínání mezi dvěma naposledy sledovanými stanicemi.

RADIO

Slouží k přepnutí do režimu rádia.
Slouží k zobrazení času.
Slouží k přepínání mezi různými zvukovými kanály.

DR, TV, DVD

Slouží k vyvolání možností (tato funkce není dostupná na všech
stanicích).
Pomocí tohoto tlačítka můžete ovládat přijímače AV, televizory nebo DVD
přehrávače značky CityCom.
Přidržte odpovídající tlačítko (DR, TV nebo DVD). Poté stiskněte
tlačítko požadované funkce.
Poznámka:
Funkce, které Vám jsou dostupné, závisí na typu přístroje, který používáte.
Zjistíte to prostým vyzkoušením.
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ZAPOJENÍ A PŘÍPRAVA

Zapojení antény
1. Zapojte kabel satelitní antény do konektoru
spojení, konektor F).

IN na digitálním přijímači (šroubové

Připojení k televizoru
1. Zapojte digitální přijímač do odpovídajícího konektoru SCART na televizoru. V případě,
že takovéto přímé připojení není z důvodu nedostatečného prostoru za televizorem
možné, použijte k připojení dodaný prodlužovací kabel SCART.

Připojení přijímače infračervených signálů
1. Zapojte zástrčku přijímače infračervených signálů do konektoru IR remote na digitálním
přijímači.

9

ZAPOJENÍ A PŘÍPRAVA
Připojení jednotky síťového napájení
1. Zapojte zástrčku jednotky síťového napájení do konektoru 12 VDC na digitálním přijímači.
2. Zapojte jednotku síťového napájení do zásuvky ve zdi.

Poznámka:
Přístroj zapojte do elektrické sítě až poté, co provedete připojení veškerých externích
zařízení a antény.
Digitální přijímač je úplně odpojen od napětí až poté, co je vytáhnuta jednotka síťového
napájení ze zásuvky.
Vkládání baterií do dálkového ovládání
1. Vyjmutím krytky otevřete prostor pro baterie.

2. Vložte baterie (Typ AA, 2x 1.5 V), přičemž si všímejte polarity, vyznačené uvnitř prostoru pro
baterie.
3. Zavřete prostor pro baterie.
Poznámka:
Pokud přestane váš digitální přijímač správně reagovat na pokyny dálkového ovladače,
mohou být baterie vybité. Vybité baterie bezpodmínečně vyjměte.
Výrobce nezodpovídá za škody způsobené vyteklými bateriemi.
Poznámka týkající se životního prostředí:
Baterie včetně těch, které neobsahují žádné těžké kovy, nesmějí být uskladňovány spolu
s běžným odpadem z domácnosti. Odkládejte proto baterie na místech k tomu určených
aby nedošlo k zatěžování životního prostředí. Zjistěte si právní předpisy platné ve vaší
oblasti.
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ZAPOJENÍ A PŘÍPRAVA
Vkládání karty Smart Card
Pro příjem zakódovaných (Crypto Works) digitálních satelitních stanic musíte být od vašeho
poskytovatele vybaveni kartou smart card.
1.
2.

Stisknutím tlačítka vypněte digitální přijímač.
Kartu Smart Card vyjměte z pouzdra a vložte jí do čtečky karet Smart Card.

Poznámka:
Karta Smart Card musí být v digitálním přijímači vložena po celé její délce.
Během vkládání karty můžete cítit lehký odpor, který opatrně překonejte jemným
zatlačením na kartu.
3.
4.

Stisknutím tlačítka vypněte digitální přijímač.
Zvolte požadovanou předvolbu, na níž je stanice uložena a počkejte, dokud se
nenaváže spojení a na obrazovce neobjeví obraz.
Poznámka:
Chip karty Smart Card musí směřovat k digitálnímu přijímači a dopředu ke konektoru
SCART.
Po instalaci již kartu Smart Card z digitálního přijímače nevyjímejte.

Připojení zvukového systému Dolby Surround*
Pomocí tohoto připojení si lze vychutnat zvuk v té nejlepší digitální kvalitě.
1. Propojte pomocí standardního optického kabelu konektor SP DIF na digitálním přijímači
s odpovídajícím konektorem na zvukovém systému Dolby Surround.

Poznámka:
Nastavení digitálního zvuku musí být aktivována (viz odpovídající kapitola níže v textu).

* Vyrobeno pod licencí společnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation. Označení „Dolby“, „Dolby Pro
Logic“, „Dolby Digital“ a logo dvojitého písmena D „ “ jsou ochrannými známkami společnosti Dolby
Laboratories Licensing Corporation. Copyright 1992 Dolby Laboratories, Inc. Všechna práva vyhrazena.
**DTS a DTS Digital Out jsou ochrannými známkami společnosti Digital Theater Systems, Inc. Všechna
práva vyhrazena
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ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ
Menu
Tento digitální přijímač disponuje velice komplexním a přehledným systémem menu, které je
zobrazeno na televizní obrazovce.
Digitální přijímač je vybaven spoustou funkcí, které lze pomocí dálkového ovladače vybrat
v menu či různých položkách na obrazovce.
Menu vám umožňuje bohatý výběr různých nastavení a obsahuje informace a pokyny o
používání vašeho digitálního přijímače.
Menu také obsahuje nejdůležitější část ovládacích prvků vašeho digitálního přijímače. Jeho
systém menu je propracován natolik, že zabezpečuje komunikaci mezi vámi a vaším
digitálním přijímačem.
Stisknutím tlačítka i otevřete stránku hlavního menu. Pomocí tlačítka P+ nebo P- se
pohybujete v menu a označujete požadované položky. Označený řádek (položka) je
zvýrazněna.

Stisknutím tlačítka OK potvrzujete vámi vybrané položky, poté se na obrazovce objeví
podstránka. Podobně jako v hlavním menu, i zde se pohybujete a vybíráte požadované
položky pomocí tlačítka P+ nebo P-. Označený řádek (položka) je opět zvýrazněna.
Stisknutím tlačítka OK potvrďte váš výběr. Pokud se i pod tímto řádkem nachází další
podstránka, je zobrazena – tam se opět pohybujete a provádíte různá nastavení pomocí
tlačítka P+ nebo P-.
Tlačítka, jimiž lze provádět nastavení, jsou P+, P-,

nebo

.

Stisknutím tlačítka Z opustíte menu, ve kterém se právě nacházíte.
Stisknutím tlačítka i opustíte všechna menu.
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ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ
Výchozí nastavení
Máte na výběr z několika možných způsobů naladění stanic na vašem digitálním satelitním
přijímači.
Možnost číslo 1
Nastavte požadovaný jazyk v menu, zvolte stát, ve kterém se váš digitální satelitní přijímač
nachází, a poté proveďte jakákoliv potřebná nastavení pro váš televizor.
Pro váš digitální satelitní přijímač jsou již předem naprogramovány stanice vysílané přes
satelit Astra na orbitální pozici 19,2°E (východně). Jakákoliv další nastavení již nejsou nutná.
Souhrn předem naprogramovaných stanic je automaticky přesunut na stránku seznamu
stanic.
Možnost číslo 2
Tato možnost nastavení je určena pro uživatele, kteří si přejí přijímat stanice z různých
satelitů a jsou seznámeni s konfiguracemi systému satelitního přijímání (anténa, LNB
frekvence, multiswitch).
Podrobnější nastavení jsou popsána v kapitole Vyhledávání stanic, možnost č. 2 níže
v textu.
Vyhledávání nových stanic
Průběžně vznikají stále nové a nové satelitní kanály a satelitní data se pravidelně obměňují.
Proto je velice vhodné v pravidelných intervalech provést na digitálním přijímači automatické
vyhledávání stanic.
Podrobnější informace jsou popsány v kapitole Automatické vyhledávání stanic níže
v textu.
I v případě, že určitá stanice není v průběhu automatického vyhledávání nalezena, lze tuto
stanici vyhledat za pomoci manuálního vyhledávání. Pro provedení manuálního vyhledání
musíte správně zadat veškeré parametry vyhledávané stanice. Konkrétní a aktualizované
informace o vysílání lze nalézt na stránkách teletextu různých stanic, v aktuálním magazínu
o satelitním vysílání nebo na internetu.
Podrobnější informace jsou popsány v kapitole Manuální vyhledávání stanic níže v textu.
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ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ
Vyhledávání stanic, možnost č. 1
1. Zapněte televizor a přepněte na předvolbu digitálního přijímače.
2. Stisknutím tlačítka zapněte digitální přijímač.
− Pokud je přístroj zapnut poprvé, objeví se na obrazovce stránka First Time
Installation - Erstinstallation (výchozí instalace).
3. Stisknutím tlačítka OK spusťte výchozí instalaci

4.

Pomocí tlačítka
či
zvolte požadovaný jazyk a potvrďte stisknutím tlačítka OK.
− Zobrazí se menu Settings.
či
zvolte požadovaný stát.
5. Pomocí tlačítka

6.
7.
8.

Pomocí tlačítka P+ nebo P- zvolte položku Screen Format a poté tlačítkem
nebo
zvolte požadovaný formát obrazovky.
Pomocí tlačítka P+ nebo P- zvolte položku TV Output Format a poté tlačítkem
nebo
zvolte požadovaný video signál.
Pomocí tlačítka P+ nebo P- zvolte položku OK a právě provedená nastavení potvrďte
stisknutím tlačítka OK.

Zobrazí se menu LNB settings a aktuální satelit Astra 19,2° East se uloží pod pozici
A (Position A).
9. Nyní provedená nastavení potvrďte stisknutím tlačítka OK.
− Předem naprogramované sanice jsou nyní přeneseny na stránku seznamu stanic.
10. Stisknutím tlačítka OK ukončete nastavení.
−

Poznámka:
Z této stránky seznamu stanic máte nyní možnost kopírovat vámi vybrané stanice do
stránky oblíbených stanic, libovolně měnit pořadí uložených stanic či nepotřebné stanice
ze seznamu vymazat.
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ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ
Vyhledávání stanic, možnost č. 2
1. Zapněte televizor a přepněte na předvolbu digitálního přijímače.
2. Stisknutím tlačítka zapněte digitální přijímač.
− Pokud je přístroj zapnut poprvé, objeví se na obrazovce stránka First Time
Instalation - Erstinstallation (výchozí instalace).
3. Stisknutím tlačítka OK spusťte výchozí instalaci

4.

Pomocí tlačítka
či
zvolte požadovaný jazyk a potvrďte stisknutím tlačítka OK.
− Zobrazí se menu Settings.
či
zvolte požadovaný stát.
5. Pomocí tlačítka

6.
7.
8.

Pomocí tlačítka P+ nebo P- zvolte položku Screen Format a poté tlačítkem
nebo
zvolte požadovaný formát obrazovky.
Pomocí tlačítka P+ nebo P- zvolte položku TV Output Format a poté tlačítkem
nebo
zvolte požadovaný video signál.
Pomocí tlačítka P+ nebo P- zvolte položku OK a právě provedená nastavení potvrďte
stisknutím tlačítka OK.

Zobrazí se menu LNB settings a aktuální satelit Astra 19,2° East se uloží pod pozici
A (Position A).
Poznámka:
V následujícím nastavení lze pokračovat, pokud si přejete získávat satelitní signál
z několika satelitů najednou a váš systém satelitního přijímání je pro tento účel vhodně
vybaven.
−
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9.

Pomocí tlačítka P+ nebo P- zvolte položku LNB control.
− Na řádku LNB control volte pomocí tlačítka
nebo
jednotlivé možnosti
nastavení:
DiSEqC 1.0
Pomocí spínače DiSEqC lze přijímat signály až ze čtyř satelitů najednou. Z pozic
A-D zvolte pro příslušné DiSEqC satelitní pozice odpovídající satelit.
Číslo sekvence pro zvláštní systémy je možné nastavit pod položkou DiSEqC
sequence.
No LNB Power
Přepínání mezi LNB/satelity je znemožněno.
No DiSEqC
Je přerušeno napájení pro LNB.
Toneburst
Možnost Toneburst vám umožňuje přijímat souběžně signály až ze dvou satelitů.
Z pozic A-B zvolte pro příslušnou satelitní pozici odpovídající satelit.
− Na řádku DiSEqC sequence proveďte nastavení pomocí tlačítka
nebo :
Pod tímto řádkem lze nastavit, zda bude informace z řádku DiSEqC 1.0 poslána
jednou, dvakrát či třikrát.
− Position A až Position D:
Pod tyto pozice lze bez ohledu na nastavení přijímače uložit různé satelity.
Pomocí tlačítka P+ nebo P- zvolte z možností Position A až Position D
požadovanou pozici a potvrďte stisknutím tlačítka OK.
Pomocí tlačítka P+ nebo P- zvolte řádek Satellite a tlačítkem
nebo
nastavte požadovaný satelit.
Pomocí tlačítka P+ nebo P- zvolte řádek Low-Band-LOF nebo High-Band-LOF
a číselnými tlačítky 1 ... 0 zadejte požadovanou frekvenci.
Pomocí tlačítka P+ nebo P- zvolte řádek OK a potvrďte stisknutím tlačítka OK.
Pro potvrzení právě provedených nastavení zvolte řádek Yes a potvrďte
stisknutím tlačítka OK.

10. Pomocí tlačítka P+ nebo P- zvolte položku OK a právě provedená nastavení potvrďte
stisknutím tlačítka OK.

Poznámka:
Předem naprogramované sanice ze satelitu Astra 19,2° East jsou nyní přeneseny na
stránku seznamu stanic.
Pro stanice ze satelitů, které zde byly navoleny poprvé, se musí zvlášť spustit funkce
vyhledávání stanic. Podrobnější informace o nastavení jsou popsány v kapitole
Vyhledávání nových stanic níže v textu.
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11. Stisknutím tlačítka OK ukončete nastavení.

Poznámka:
Z této stránky seznamu stanic máte nyní možnost kopírovat vámi vybrané stanice do
stránky oblíbených stanic, libovolně měnit pořadí uložených stanic či nepotřebné stanice
ze seznamu vymazat (viz následující kapitola).
Editace seznamu oblíbených stanic
Nalezené televizní i rádiové stanice jsou uloženy v seznamu stanic.
Vaše oblíbené stanice lze uložit do celkově čtyř seznamů oblíbených stanic.
Na stránce seznamu lze libovolně měnit pořadí uložených stanic, případně nepotřebné
stanice vymazat.
Před samotnou editací seznamu oblíbených stanic můžete provést filtr seznamu stanic.
Proces filtrace usnadňuje následnou volbu stanic do seznamu oblíbených.
Filtrace stanic v seznamu stanic
Stanice lze volit v závislosti na různých kritériích výběru:
− Satellite;
V seznamu stanic se zobrazí všechny stanice z jednoho, několika či všech satelitů.
− Channels;
V seznamu stanic se zobrazí všechny stanice, které jsou vysílány volně či zakódovaně.
− Sorting;
Stanice lze v seznamu řadit dle abecedního pořadí, od A do Z, či od Z do A, nebo podle
jejich servisního ID (identifikačního čísla).
1. Stisknutím tlačítka i otevřete stránku hlavního menu.
2. Pomocí tlačítka P- či P+ zvolte položku Sort Channels a potvrďte stisknutím tlačítka
OK.

− Zobrazí se přehled seznamů oblíbených stanic.
3. Stisknutím tlačítka OK otevřete seznam oblíbených stanic číslo 1.
− Po zobrazení seznamu stanic a seznamu oblíbených stanic č. 1 je kurzor umístěn
v okně seznamu stanic.
4. Stisknutím tlačítka
(žluté) vyvolejte funkci Filter Channels.
5. Pomocí tlačítka P- či P+ zvolte požadovaný řádek.
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6.

Pomocí tlačítka

7.

Pomocí tlačítka P+ nebo P- zvolte položku OK a právě provedená nastavení potvrďte
stisknutím tlačítka OK.
Stisknutím tlačítka i potvrďte právě provedená nastavení.

8.

či

zvolte kritérium výběru.

Kopírování stanic do seznamu(ů) oblíbených
1. Stisknutím tlačítka i otevřete stránku hlavního menu.
2. Pomocí tlačítka P- či P+ zvolte položku Sort Channels a potvrďte stisknutím tlačítka
OK.
− Zobrazí se přehled seznamů oblíbených stanic.

3.

Pomocí tlačítka P- či P+ zvolte požadovaný seznam oblíbených stanic a potvrďte
stisknutím tlačítka OK.
− Na obrazovce se objeví zároveň okno seznamu stanic se seznamem oblíbených
stanic vedle sebe.
Poznámka:
V seznamu stanic lze mezi zobrazením TV a rádiových stanic přepínat pomocí tlačítka
a
.
4. V seznamu stanic zvolte pomocí tlačítka P- či P+ požadovanou stanici.
5. Stisknutím tlačítka OK takto označenou stanici zkopírujte do okna seznamu oblíbených
stanic.

−

V okně seznamu stanic jsou oblíbené stanice označeny symbolem hvězdičky.

Poznámka:
Pokud si do oblíbených přejete uložit další stanice, opakujte kroky 4 až 5.
6. Stisknutím tlačítka i potvrďte právě provedená nastavení.
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Třídění stanic v seznamu oblíbených
1. Stisknutím tlačítka i otevřete stránku hlavního menu.
2. Pomocí tlačítka P- či P+ zvolte položku Sort Channels a potvrďte stisknutím tlačítka
OK.
− Zobrazí se přehled seznamů oblíbených stanic.

3.

Pomocí tlačítka P- či P+ zvolte požadovaný seznam oblíbených stanic a potvrďte
stisknutím tlačítka OK.

Poznámka:
V seznamu stanic lze mezi zobrazením TV a rádiových stanic přepínat pomocí tlačítka
a
.
4. Stisknutím tlačítka A/B se přesuňte do okna seznamu oblíbených stanic.
5. Pomocí tlačítka P- či P+ zvolte stanici, kterou si přejete přesunout a potvrďte stisknutím
tlačítka OK.

6.

− V okně se zobrazí název označené stanice.
Pomocí tlačítka P-, P+,
či
zvolte novou předvolbu, na kterou má být označená
stanice přesunuta a potvrďte stisknutím tlačítka OK.
Poznámka:
Pokud si přejete přesunout další stanice, opakujte kroky 5 až 6.

7.

Stisknutím tlačítka i potvrďte právě provedená nastavení.
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Vymazávání stanic ze seznamu stanic
1. Stisknutím tlačítka i otevřete stránku hlavního menu.
2. Pomocí tlačítka P- či P+ zvolte položku Sort Channels a potvrďte stisknutím tlačítka
OK.
− Zobrazí se přehled seznamů oblíbených stanic.

3.

Pomocí tlačítka P- či P+ zvolte požadovaný seznam oblíbených stanic a potvrďte
stisknutím tlačítka OK.
− Po zobrazení seznamu stanic a seznamu oblíbených stanic č. 1 je kurzor umístěn
v okně seznamu stanic.
Poznámka:
V seznamu stanic lze mezi zobrazením TV a rádiových stanic přepínat pomocí tlačítka
a
.
4. Stisknutím tlačítka A/B se přesuňte do okna seznamu oblíbených stanic.
5. Pomocí tlačítka P- či P+ zvolte stanici, kterou si přejete vymazat.
6. Stisknutím tlačítka
stanici vymažte.

− Označená stanice je ze seznamu oblíbených vymazána.
Poznámka:
Pokud si přejete ze seznamu vymazat všechny stanice najednou, stiskněte tlačítko
7. Stisknutím tlačítka i potvrďte právě provedená nastavení.
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Uložení provedených nastavení
Všechny změny, které provedete v seznamech oblíbených stanic musejí být navíc potvrzeny
jejich uložením.
1. Po provedení posledního nastavení potvrďte stisknutím tlačítka OK zobrazenou možnost
Yes.

nebo
pokud si provedená nastavení nepřejete uložit, zvolte pomocí tlačítka
No a potvrďte stisknutím tlačítka OK.
2.

Stisknutím tlačítka i potvrďte právě provedená nastavení.
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Zapnutí a vypnutí přístroje
1. Zapněte televizor a přepněte na předvolbu digitálního přijímače.
2. Stisknutím tlačítka
zapnete digitální přijímač z režimu stand-by.
− Kontrolka zobrazování režimu se rozsvítí zeleně.
3. Stisknutím tlačítka
přepnete digitální přijímač zpět do režimu stand-by.
− Kontrolka zobrazování režimu se rozsvítí červeně.
Volba režimu
Volíte mezi režimy televizoru a rádia.
1. Režimy volíte pomocí tlačítka

nebo

.

Volba předvoleb
1. Pomocí tlačítka P+ nebo P- libovolně přepínejte na následující či předchozí předvolbu.
2. Pomocí číselných tlačítek 1 ... 0 na dálkovém ovladači zadejte jednomístné či dvojmístné
číslo představující pořadí předvolby, na kterém je uložena požadovaná stanice.
− Předvolby, na nichž není uložena žádná stanice, jsou při volbě ignorovány.
Poznámka:
Pokaždé, kdy přepnete na jinou stanici, se na obrazovce objeví pořadí aktuální
předvolby, název stanice, čas, a název a čas počátku vysílání aktuálního a následujícího
programu.
Pokud si chcete nechat zobrazit podrobnější informace o právě vysílaném programu,
přidržte tlačítko i. Stisknutím tlačítka
přepnete na zobrazení podrobných informací o
následně vysílaném programu, tlačítkem
se navracíte na zobrazení informací o právě
vysílaném programu.

Volba požadované stanice ze seznamu stanic
Stanice lze vybírat z různých seznamů (např. seznamu televizních stanic, seznamu
oblíbených).
1. Stisknutím tlačítka OK otevřete seznam televizních stanic.
− Zobrazí se seznam, z něhož byla stanice zvolena naposledy.

2. Stisknutím tlačítka A/B přepínáte mezi různými seznamy stanic.
3. Pomocí tlačítka
nebo
listujete seznamem.
Požadovanou televizní stanici označte pomocí tlačítka P+ nebo P- a stisknutím tlačítka
OK tuto stanici vyvolejte.
4. Stisknutím tlačítka Z vystupte ze stránky seznamu stanic.
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Přepínání z aktuálně sledované stanice na naposledy zvolenou stanici
Digitální přijímač si do paměti uloží naposledy sledovanou stanici, ovšem za předpokladu, že
byla spuštěna alespoň po dobu jedné vteřiny.
1. Stisknutím tlačítka A/B přepnete z právě sledované stanice na naposledy zvolenou
stanici.
2. Dalším stisknutím tlačítka A/B přepnete na původně sledovanou stanici.
Poznámka:
Mezi různými stanicemi nelze přepínat v případě, že se nacházíte na stránce menu.
Nastavení hlasitosti
Úroveň hlasitosti se nedá nastavit v případě, že se nacházíte na stránce menu.
1. Úroveň hlasitosti se nastavuje pomocí tlačítka
nebo .
− Na televizní obrazovce se objeví úroveň aktuálního nastavení hlasitosti v podobě
stupnice.
Vypnutí zvuku
na dálkovém ovladači vypnete zvuk.
1. Stisknutím tlačítka
2. Dalším stisknutím tlačítka
na dálkovém ovladači zvuk zapnete.
− Zvuk se zapne na úrovni hlasitosti, která byla nastavena ještě předtím, než jste zvuk
vypnuli.
Zobrazení času
1. Stisknutím tlačítka

vyvoláte na obrazovce aktuální čas.

Možnosti použití nabízených přijímanou televizní stanicí
Některé stanice příležitostně nabízejí různé úhly pohledu kamery, možnost výběru jazyka
zvukového doprovodu a/nebo teletext.
Pokud je alespoň jedna z těchto možností dostupná, objeví se v pravém horním rohu
obrazovky symbol
,
,
,
, nebo
, který informuje o možnosti volby mezi
zobrazením staničních informací, jazykových, obrazových či teletextových možností
nastavení, nebo kombinací všech vyjmenovaných prvků.
1. Stisknutím tlačítka TXT, , ? nebo
zvolte požadovanou možnost.
2. Stisknutím tlačítka Z zobrazení opět skryjte.
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Elektronický TV průvodce
Elektronický TV průvodce vám nabízí kompletní přehled všech programů vysílaných na
právě sledované stanici v průběhu celého příštího týdne.
1. Stisknutím tlačítka TV-G zobrazte informace o stanici.
− Zobrazí se veškeré programy vysílané v tento den.
Poznámka:
Ne všechny stanice podporují funkci TV průvodce.
Mnoho stanic sice vysílá přehledný seznam denních programů, dále však o nich
neposkytují žádné podrobné informace.
Některé stanice neposkytují vůbec žádné informace.
2. Pomocí tlačítka P+, P-,

nebo

zvolte požadovaný program.

Poznámka:
Pro usnadnění výběru můžete také využít barevně označených tlačítek, kterými
přepínáte přímo na zobrazení pouze ranních, odpoledních či večerních programů.
3. Stisknutím tlačítka i zobrazíte informace zvoleného programu.
Pomocí tlačítka P+ či P- listujete textem takto zvolené informace.
Pomocí tlačítka
nebo
zvolte zobrazení informací o předchozím/následujícím
programu.
Stisknutím tlačítka Z stránku s informacemi skryjte.
4. Stisknutím tlačítka
a posléze OK přidejte označený program do seznamu časového
nahrávání
(Kapitolu o nastavení časového nahrávání naleznete v kapitole o časovaném nahrávání
dále v textu).
5. Stisknutím tlačítka Z vystoupíte z elektronického TV průvodce.
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Teletext
1. Přepněte na požadovanou televizní stanici, jejíž součástí je funkce teletextu.
2. Stisknutím tlačítka TXT otevřete stránku teletext.
− Zanedlouho se na obrazovce objeví teletextová stránka číslo 100.
Poznámka:
Může se však stát, že se tato teletextová stránka zobrazí až po stisknutí tlačítka OK.
3. Pomocí číselných tlačítek 1 ... 0 nebo barevně označených tlačítek volíte jednotlivé
teletextové stránky.
4. Listování teletextovými stránkami:
Stisknutím tlačítka P- nalistujete předchozí stránku, tlačítkem P+ nalistujete následující
stránku, tlačítkem
se posunete o 100 stránek směrem vpřed, tlačítka
se posunete
o 100 stránek směrem vzad.
5. Stisknutím tlačítka TXT aktivujete režim rozvrstvení.
− Na televizní obrazovce budete moci sledovat jak právě vysílaný program televizní
stanice, tak i teletext – obraz je rozvrstven.
6. Dalším stisknutím tlačítka TXT zavřete teletext.
Další funkce teletextu
Přímá volba teletextových stránek
Většina hlavních stránek je označena trojmístným číslem, které můžete zadat přímo.
nebo
navolte číslo požadované stránky.
1. Pomocí tlačítka
− Na prvním či posledním číslu stránky je umístěn kurzor.
2. Stisknutím tlačítka OK teletextovou stránku vyvoláte.
Zvětšování stránek teletextu
Pokud máte problémy s přečtením textu na obrazovce, můžete zvětšit velikost písma na
dvojnásobek.
1. Stisknutím tlačítka A/B zvětšujete velikost písma na stránkách teletextu.
Vyvolání přehledu stanic
1. Stisknutím tlačítka TV-G otevřete teletextovou stránku číslo 300.
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Obrazová nastavení
1. Stisknutím tlačítka i otevřete stránku hlavního menu.
2. Pomocí tlačítka P- či P+ zvolte položku Box Settings a potvrďte stisknutím tlačítka OK.
3. Pomocí tlačítka P- či P+ zvolte položku Video Settings a potvrďte stisknutím tlačítka
OK.

Poznámka:
V následujících kapitolách budou další možná nastavení podrobněji rozepsána.
Volba formátu televizního obrazu
Pokud vlastníte televizor nebo plochou obrazovku o formátu obrazu 16:9, zvolte nastavení
16:9/Widescreen TV.
Pokud vlastníte televizor nebo plochou obrazovku o formátu obrazu 4:3, zvolte nastavení
4:3.
1. Pomocí tlačítka P- či P+ zvolte položku Screen Format.

2.

Pomocí tlačítka

nebo

navolte odpovídající formát obrazu.
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Volba nastavení obrazu pro televizor
Pokud jste v předchozím nastavení zvolili možnost formátu 4:3, můžete provést následující
nastavení:
− Pan&Scan/CCO: slouží k zobrazování širokoúhlého obrazu bez černých okrajů na
horním a spodním okraji obrazovky. Obrazovka je však oříznuta po stranách.
− Letterbox 14:9: slouží k zobrazování širokoúhlého obrazu s černými okraji na horním a
spodním okraji obrazovky.
Pokud jste v předchozím nastavení zvolili možnost formátu 4:3, můžete provést následující
nastavení:
− Automatic: nastavení je provedeno automaticky televizorem.
− Pillarbox: slouží k zobrazování obrazu of formátu 4:3 s černými okraji na pravé a levé
straně obrazovky.
− Zoom: přenášené obrazové signály jsou zvětšeny, avšak lehce oříznuty na horním a
spodním okraji obrazovky. Geometrie obrazu zůstává nezměněna.
1. Pomocí tlačítka P- či P+ zvolte položku Screen Format.

2.

Pomocí tlačítka

nebo

proveďte požadované nastavení.

Specifikace obrazového signálu na výstupu SCART (TV)
Máte na výběr mezi: Video (FBAS) (normální kvalita obrazu), RGB (vysoká kvalita obrazu) a
S-Video (Y/C). Standardní nastavení je RGB.
1. Pomocí tlačítka P+ nebo P- zvolte položku TV Output Format.

2. Pomocí tlačítka

nebo

zvolte požadovaný obrazový signál.

Výběr funkce AFD
Vysílaný formát obrazu se může lišit od formátu obrazu na televizní obrazovce.
Pokud je funkce AFD aktivována, tyto odlišnosti dokáže rozeznat a opravit.
1. Pomocí tlačítka P+ nebo P- zvolte položku AFD Automatic.

2. Pomocí tlačítka

nebo

funkci AFD aktivujte či vypněte.
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Teletext
Pomocí této funkce můžete navolit, zda teletext bude zobrazován na přijímači televizoru.
1. Pomocí tlačítka P+ nebo P- zvolte položku Teletext.

2. Pomocí tlačítka

nebo

proveďte nastavení.

Uvedení přístroje do původního nastavení obrazu
Díky této funkci lze přístroj resetovat a uvést jej tak do původního nastavení (tovární
nastavení).
1. Pomocí tlačítka P+ nebo P- zvolte položku Restore Default Setting a potvrďte
stisknutím tlačítka OK.

2. Pomocí tlačítka

zvolte možnost Yes a potvrďte stisknutím tlačítka OK.

Ukončení nastavení
1. Stisknutím tlačítka i ukončete nastavení.
Jazyková nastavení
1. Stisknutím tlačítka i otevřete hlavní menu.
− Na obrazovce se objeví stránka hlavního menu.
2. Pomocí tlačítka P+ nebo P- zvolte položku Box Settings a potvrďte stisknutím tlačítka
OK.
− Zobrazí se menu Box Settings.
3. Pomocí tlačítka P- nebo P+ zvolte položku Language Settings a potvrďte stisknutím
tlačítka OK.

Poznámka:
V následujících kapitolách budou další možná nastavení podrobněji rozepsána.
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Nastavení jazyka v menu
1. Pomocí tlačítka P+ nebo P- zvolte položku Menu Language.
2. Pomocí tlačítka
nebo
zvolte požadovaný jazyk.
Volba preferovaného jazyka zvukového doprovodu
Pokud nastavíte vámi preferovaný jazyk zvukového doprovodu, tento jazyk platí pro všechny
programy.
1. Pomocí tlačítka P+ nebo P- zvolte položku Audio Language.

2. Pomocí tlačítka

nebo

zvolte požadovaný jazyk.

Volba druhého jazyka zvukového doprovodu
Pokud program není vysílaný ve vámi preferovaném jazyku zvukového doprovodu, který jste
nastavili pod položkou Audio language, můžete nastavit pod položkou Audio Language#2
druhý jazyk.
1. Pomocí tlačítka P+ nebo P- zvolte položku Audio Language#2.

2. Pomocí tlačítka

nebo

zvolte požadovaný jazyk.

Volba jazyka titulků
Máte možnost nastavit jazyk titulků.
1. Pomocí tlačítka P+ nebo P- zvolte položku Subtitle Language.

2. Pomocí tlačítka

nebo

zvolte požadovaný jazyk.
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Volba druhého jazyka titulků
Pokud program není vysílaný s titulky v jazyce, který jste nastavili pod položkou Subtitle
Language, můžete nastavit pod položkou Subtitle Language#2 druhý jazyk.
1. Pomocí tlačítka P+ nebo P- zvolte položku Subtitle Language#2.

2. Pomocí tlačítka

nebo

zvolte požadovaný jazyk.

Automatické zobrazení titulků
Pomocí této funkce můžete nastavit automatické zobrazení titulků (pokud jsou stanicí
vysílány) v jazyce, který jste zvolili.
1. Pomocí tlačítka P+ nebo P- zvolte položku Subtitle Automatic.

2. Pomocí tlačítka

nebo

tuto funkci zapněte či vypněte.

Ukončení nastavení
1. Stisknutím tlačítka i ukončete nastavení.
Jazyková nastavení
1. Stisknutím tlačítka i otevřete hlavní menu.
− Na obrazovce se objeví stránka hlavního menu.
2. Pomocí tlačítka P+ nebo P- zvolte položku Box Settings a potvrďte stisknutím tlačítka
OK.
− Zobrazí se menu Box Settings.
3. Pomocí tlačítka P- nebo P+ zvolte položku Menu Settings a potvrďte stisknutím tlačítka
OK.

Poznámka:
V následujících kapitolách budou další možná nastavení podrobněji rozepsána.
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Nastavení doby zobrazení informační řádky
Máte možnost nastavit jak dlouho bude informační řádka po přepnutí na další stanici
zobrazena.
Pokud si přejete, aby se informační řádka vůbec nezobrazovala, zvolte možnost None.
1. Pomocí tlačítka P+ nebo P- zvolte položku Info Banner Duration.

2. Pomocí tlačítka

nebo

nastavte požadovanou dobu.

Nastavení automatického zobrazení informační řádky
Máte možnost nastavit, zda bude po začátku vysílání nového programu informační řádka
zobrazena.
1. Pomocí tlačítka P+ nebo P- zvolte položku Info Banner Automatic.

2. Pomocí tlačítka

nebo

tuto funkci zapněte či vypněte.

Nastavení jazyka v menu
1. Pomocí tlačítka P+ nebo P- zvolte položku Menu Language.
2. Pomocí tlačítka
nebo
zvolte požadovaný jazyk.
Nastavení průhlednosti OSD menu na obrazovce
Máte možnost nastavit stupeň průhlednosti OSD menu na obrazovce.
1. Pomocí tlačítka P+ nebo P- zvolte položku Menu Transparency.

2. Pomocí tlačítka

nebo

nastavte požadovaný stupeň průhlednosti.

Nastavení rychlosti přechodu mezi jednotlivými stránkami menu
1. Pomocí tlačítka P+ nebo P- zvolte položku Menu Transitions.
2. Pomocí tlačítka
nebo
nastavte požadovanou rychlost.
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Nastavení pozadí na stránkách OSD menu
Pro stránky OSD menu lze nastavit požadované pozadí.
1. Pomocí tlačítka P+ nebo P- zvolte položku Menu Background Effect.

2. Pomocí tlačítka

nebo

nastavte požadované pozadí.

Nastavení barev v OSD menu
Máte možnost nastavit barvy v OSD menu.
1. Pomocí tlačítka P+ nebo P- zvolte položku Colour Scheme.

2. Pomocí tlačítka

nebo

požadované barevné provedení menu.

Ukončení nastavení
1. Stisknutím tlačítka i ukončete nastavení.
Různá nastavení
1. Stisknutím tlačítka i otevřete hlavní menu.
− Na obrazovce se objeví stránka hlavního menu.
2. Pomocí tlačítka P+ nebo P- zvolte položku Box Settings a potvrďte stisknutím tlačítka
OK.
− Zobrazí se menu Box Settings.
3. Pomocí tlačítka P+ nebo P- zvolte položku Miscellaneous Settings a potvrďte
stisknutím tlačítka OK.

Poznámka:
V následujících kapitolách budou další možná nastavení podrobněji rozepsána.
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Automatické či manuální nastavení časového pásma
V tomto menu můžete zvolit, zda si rozdíl času ve vašem regionu od Greenwichského
hlavního času nastavíte sami, nebo necháte přijímač, aby jej nastavil automaticky.
1. Pomocí

tlačítka

2. Pomocí tlačítka

P+

nebo

nebo

P-

zvolte

položku

Time

Zone

Adjustment.

vyberte možnost Automatic nebo Manual.

Nastavení časového pásma
Časové pásmo lze nastavit pouze v případě, že jste pod položkou Time Zone Adjustment
nastavili možnost Manual.
1. Pomocí tlačítka P+ nebo P- zvolte položku Time Zone (GMT).
2. Pomocí tlačítka
nebo
nastavte časové pásmo.
Nastavení letního času
Letní čas lze nastavit pouze v případě, že jste pod položkou Time Zone Adjustment
nastavili možnost Manual.
1. Pomocí tlačítka P+ nebo P- zvolte položku Summertime / DST.

2. Pomocí tlačítka

nebo

nastavte zvolte možnost On (zapnuto) nebo Off (vypnuto).

Stereo / dvoukanálový zvuk, zvuk mono
Pokud přístroj přijímá dvoukanálové programy – například film s původním zněním na zvukovém
kanálu B (zobrazení: Mono left channel) a předabovanou verzi na zvukovém kanálu A (zobrazení:
Mono right channel), máte možnost si vybrat vámi požadovaný zvukový kanál.
Pokud přístroj přijímá stereo programy, přepne se automaticky na reprodukci stereo zvuku
(zobrazení: Stereo).
Pokud je příjem stereofonního zvuku nekvalitní, můžete přepnout na Mono (Left + Right).
1. Pomocí tlačítka P+ nebo P- zvolte položku Audio Format.

2. Pomocí tlačítka

nebo

nastavte požadovaný zvukový režim televizoru.
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Nastavení pro Dolby Digital*
V případě, že tuto funkci nastavíte, budou všechny stanice s digitálním zvukem automaticky
přehrávány v Dolby Digital.
Tuto funkci aktivujte pouze v případě, že je připojena zvuková soustava Dolby Surround.
1. Pomocí tlačítka P+ nebo P- zvolte položku Dolby Digital Automatic.

2.

Pomocí tlačítka

nastavte tuto funkci nastavte a potvrďte stisknutím tlačítka OK.

Změna pořadí stanic v seznamu stanic
Stanice lze v seznamu řadit dle abecedního pořadí, od A do Z, či od Z do A, nebo podle
jejich servisního ID (identifikačního čísla).
1. Pomocí tlačítka P+ nebo P- zvolte položku Sorting a potvrďte stisknutím tlačítka OK.

2.

Pomocí tlačítka

nebo

nastavte požadovaný typ třídění stanic.

Ukončení nastavení
1. Stisknutím tlačítka i ukončete nastavení.

* Vyrobeno pod licencí společnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation. Označení „Dolby“, „Dolby Pro
Logic“, „Dolby Digital“ a logo dvojitého písmena D „ “ jsou ochrannými známkami společnosti Dolby
Laboratories Licensing Corporation. Copyright 1992 Dolby Laboratories, Inc. Všechna práva vyhrazena.
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FUNKCE ČASOVANÉHO NAHRÁVÁNÍ
Na připojený DVD rekordér či videorekordér lze pomocí tohoto nastavení načasovat
požadované programy pro nahrání.
Najednou lze nastavit až 8 časovaných nahrávek.
1. Stisknutím tlačítka i otevřete hlavní menu.
2. Pomocí tlačítka P+ nebo P- zvolte položku Timer a potvrďte stisknutím tlačítka OK.

3.
4.

Pomocí tlačítka P- nebo P+ zvolte řádku časovače (...) a potvrďte stisknutím tlačítka OK.
Pomocí tlačítka P+ nebo P- zvolte řádek Station a potvrďte stisknutím tlačítka OK.

5.

Pomocí tlačítka
nebo
nastavte požadovanou stanici a potvrďte stisknutím tlačítka
OK.
6. Pomocí tlačítka
nebo
nastavte měsíc a potvrďte stisknutím tlačítka OK.
7. Pomocí tlačítka
nebo
nastavte den a potvrďte stisknutím tlačítka OK.
8. Pomocí číselných tlačítek 1 ... 0 nastavte v čtyřmístném formátu čas začátku a konce
vysílání časovaného programu.
9. Pomocí tlačítka
nebo
nastavte cyklus nahrávání a potvrďte stisknutím tlačítka OK.
10. Stisknutím tlačítka OK nastavení uložte.

Zadané údaje se uloží do seznamu časovače.
Jednotlivé časované nahrávky lze vymazat stisknutím tlačítka
nahrávky lze vymazat stisknutím tlačítka .
11. Stisknutím tlačítka i ukončete nastavení.
− V nastaveném čase přijímač přepne na zvolenou stanici.
−
−

. Všechny časované

Poznámka:
Váš DVD rekordér či videorekordér musí být rovněž nastaveny v souladu s digitálním
přijímačem.
V průběhu časovaného nahrávání není umožněno zadávat pokyny dálkovým ovladačem..
Časované nahrávání lze přerušit stisknutím tlačítka a OK.
Po ukončení časovaného nahrávání se digitální přijímač automaticky přepne do režimu
stand-by.
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Funkce zabezpečení
1. Stisknutím tlačítka i otevřete hlavní menu.
2. Pomocí tlačítka P+ nebo P- zvolte položku Security a potvrďte stisknutím tlačítka OK.

3.

Pomocí číselných tlačítek 1 ... 0 zadejte PIN kód 0000 a potvrďte stisknutím tlačítka OK.
Poznámka:
Výchozí PIN je 0000.
V následující kapitole budou další možná nastavení podrobněji rozepsána.

Zamknutí přístroje
Přístroj bude zablokován do doby, než zadáte váš PIN kód.
1. Pomocí tlačítka P+ nebo P- zvolte položku Receiver Lock.

2.

Pomocí tlačítka

nebo

funkci zámku zapněte či vypněte.

Zamknutí stránek menu
Přístup na stránky menu je odepřen do doby, než zadáte váš PIN kód.
1. Pomocí tlačítka P+ nebo P- zvolte položku Menu Lock.

2.

Pomocí tlačítka

nebo

funkci zámku zapněte či vypněte.

Rodičovský zámek
V tomto menu lze nastavit minimální věk pro sledování konkrétních programů.
1. Pomocí tlačítka P+ nebo P- zvolte položku Parental Control.
2. Pomocí tlačítka
nebo
nastavte požadovaný věk.
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Změna PIN kódu
V tomto menu lze změnit váš dosavadní PIN kód.
1. Pomocí tlačítka P+ nebo P- zvolte položku Change PIN a potvrďte stisknutím tlačítka
OK.

2.
3.
4.
5.

Pomocí číselných tlačítek 1 ... 0 zadejte váš aktuální PIN kód a potvrďte stisknutím
tlačítka OK.
Pomocí číselných tlačítek 1 ... 0 zadejte váš nový PIN kód a potvrďte stisknutím tlačítka
OK.
Pomocí číselných tlačítek 1 ... 0 znovu zadejte váš aktuální PIN kód a potvrďte
stisknutím tlačítka OK.
Stisknutím tlačítka OK potvrďte změnu PIN kódu.

Ukončení nastavení
1. Stisknutím tlačítka i ukončete nastavení.
Nastavení omezeného přístupu
Toto menu lze otevřít pouze v případě, že je ve slotu digitálního přijímače vložena karta
Smart Card. Dostupné funkce a informace závisí na konkrétním typu karty Smart Card.
1. Stisknutím tlačítka i otevřete hlavní menu.
2. Pomocí tlačítka P+ nebo P- zvolte položku Conditional Access a potvrďte stisknutím
tlačítka OK.

Poznámka:
Jakékoliv další možnosti závisí na využití karty Smart Card.
Řiďte se pokyny udávané průvodcem uživatele.
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Vyhledávání nových stanic
Pro váš digitální satelitní přijímač je již předem naprogramován většina televizních a
rádiových stanice vysílaných přes satelit Astra na orbitální pozici 19,2° E (východně).
Předem naprogramované stanice jsou uloženy v seznamu stanic, jehož stránku lze vyvolat
stisknutím tlačítka OK.
Průběžně vznikají stále nové a nové satelitní kanály a satelitní data se pravidelně obměňují.
Proto je velice vhodné v pravidelných intervalech provést na digitálním přijímači automatické
vyhledávání stanic.
Automatické vyhledávání stanic
Funkce automatického vyhledávání vyhledává nové stanice na všech transpondérech
uložených v seznamu stanic.
1. Stisknutím tlačítka i otevřete hlavní menu.
2. Pomocí tlačítka P+ nebo P- zvolte položku Search for Channels a potvrďte stisknutím
tlačítka OK.
3. Pomocí tlačítka P+ nebo P- zvolte položku Automatic Search a potvrďte stisknutím
tlačítka OK.

4.

Pomocí tlačítka P+ nebo P- zvolte položku Satellites a tlačítkem
požadovaný satelit (Astra 19,2° east) nebo možnost All.

5.

Pomocí tlačítka P+ nebo P- zvolte položku Stations to be searched for a tlačítkem
nebo
zvolte možnost All (budou vyhledány i zakódované stanice) nebo Free to air.

6.

Pomocí tlačítka P+ nebo P- zvolte položku OK a stisknutím tlačítka OK spusťte
vyhledávání.
− Na obrazovce se objeví nápis Scanning signalizující průběh procesu vyhledávání.
− Vyhledávání je u konce, jakmile se na obrazovce objeví nápis Scan completed.
Poznámka:
Vyhledávání lze v jakémkoliv okamžiku ukončit stisknutím tlačítka Z.
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7.

Takto vyhledané nové stanice lze nyní přidat ke stanicím ve stávajícím seznamu stanic;
nebo
stávající seznam stanic lze nahradit novým seznamem stanic;
nebo
výsledky vyhledávání se dají stornovat.
nebo
zvolte požadované nastavení a potvrďte stisknutím tlačítka
Pomocí tlačítka
OK.

8.

Stisknutím tlačítka i ukončete nastavení.

Manuální vyhledávání stanic
V případě, že funkce vyhledávání stanic nenalezne konkrétní vyhledávanou stanici
automaticky, lze tuto stanici dohledat pomocí manuálního vyhledávání. Pro provedení
manuálního vyhledání musíte správně zadat veškeré parametry vyhledávané stanice.
Konkrétní a aktualizované informace o vysílání lze nalézt na stránkách teletextu různých
stanic, v aktuálním magazínu o satelitním vysílání nebo na internetu.
1. Stisknutím tlačítka i otevřete hlavní menu.
2. Pomocí tlačítka P+ nebo P- zvolte položku Search for Channels a potvrďte stisknutím
tlačítka OK.
3. Pomocí tlačítka P+ nebo P- zvolte položku Manual Search a potvrďte stisknutím tlačítka
OK.

4.

Pomocí tlačítka P+ nebo P- označte požadovaný řádek:

Pomocí tlačítka
nebo
zvolte požadovaný satelit.
Pomocí tlačítka
nebo
zvolte požadovaný transpondér.
Pomocí číselných tlačítek 1 ... 0 zadejte pětimístnou frekvenci
vyhledávané stanice (nutno zadat pouze v případě, že nemáte
předdefinovaný transpondér).
− Symbol Rate:
Pomocí číselných tlačítek 1 ... 0 zadejte přenosovou rychlost
vyhledávané stanice (nutno zadat pouze v případě, že nemáte
předdefinovaný transpondér).
− Polarisation:
Pomocí tlačítka
nebo
zvolte polarizaci vyhledávané
stanice (možnost Horizontal nebo Vertical) (nutno nastavit
pouze v případě, že nemáte předdefinovaný transpondér).
− Channels to search for: Pomocí tlačítka
nebo
zvolte možnost All nebo Free to
air.
− Satellite:
− Transponder:
− Frequency:
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5.

Pomocí tlačítka P+ nebo P- zvolte položku OK a stisknutím tlačítka OK spusťte
vyhledávání.

−
−

Na obrazovce se objeví nápis Scanning signalizující průběh procesu vyhledávání.
Vyhledávání je u konce, jakmile se na obrazovce objeví nápis Scan completed.

Poznámka:
V případě, že požadovaná stanice není nalezena, je nutno provést lehkou změnu
frekvence (± 5 MHz) a vyhledávání spustit znovu.
Vyhledávání je úspěšně dokončeno pouze v případě, že kvalita zobrazení dané stanice
je větší než 30%.
Vyhledávání lze v jakémkoliv okamžiku ukončit stisknutím tlačítka Z.
6.

Takto vyhledané nové stanice lze nyní přidat ke stanicím ve stávajícím seznamu stanic;
nebo
stávající seznam stanic lze nahradit novým seznamem stanic;
nebo
výsledky vyhledávání se dají stornovat.
Pomocí tlačítka
nebo
zvolte požadované nastavení a potvrďte stisknutím tlačítka
OK.

7.

Stisknutím tlačítka i ukončete nastavení.

Nastavení LNB
1. Stisknutím tlačítka i otevřete hlavní menu.
2. Pomocí tlačítka P+ nebo P- zvolte položku Search for Channels a potvrďte stisknutím
tlačítka OK.
3. Pomocí tlačítka P+ nebo P- zvolte položku LNB settings a potvrďte stisknutím tlačítka
OK.
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4.

Pomocí tlačítka P+ nebo P- označte požadovaný řádek:
− Na řádku LNB control volte pomocí tlačítka
nastavení:

−

−

nebo

jednotlivé možnosti

DiSEqC 1.0
Pomocí spínače DiSEqC lze přijímat signály až ze čtyř satelitů najednou. Z pozic
A-D zvolte pro příslušné DiSEqC satelitní pozice odpovídající satelit.
Číslo sekvence pro zvláštní systémy je možné nastavit pod položkou DiSEqC
sequence.
No LNB Power
Přepínání mezi LNB/satelity je znemožněno.
No DiSEqC
Je přerušno napájení pro LNB.
Toneburst
Možnost Toneburst vám umožňuje přijímat souběžně signály až ze dvou satelitů.
Z pozic A-B zvolte pro příslušnou satelitní pozici odpovídající satelit.
Na řádku DiSEqC sequence proveďte nastavení pomocí tlačítka
nebo :
Pod tímto řádkem lze nastavit, zda bude informace z řádku DiSEqC 1.0 poslána
jednou, dvakrát či třikrát.
Position A až Position D:
Pod tyto pozice lze bez ohledu na nastavení přijímače uložit různé satelity.
Pomocí tlačítka P+ nebo P- zvolte z možností Position A až Position D
požadovanou pozici a potvrďte stisknutím tlačítka OK.
Pomocí tlačítka P+ nebo P- zvolte řádek Satellite a tlačítkem
nebo
nastavte požadovaný satelit.
Pomocí tlačítka P+ nebo P- zvolte řádek Low-Band-LOF nebo High-Band-LOF
a číselnými tlačítky 1 ... 0 zadejte požadovanou frekvenci.
Pomocí tlačítka P+ nebo P- zvolte řádek OK a potvrďte stisknutím tlačítka OK.
Pro potvrzení právě provedených nastavení zvolte řádek Yes a potvrďte
stisknutím tlačítka OK.

5.

Stisknutím tlačítka i ukončete nastavení.
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SPECIÁLNÍ NASTAVENÍ
Uvedení přijímače do původního nastavení
Tato funkce vám umožní vymazat všechny seznamy stanic a veškerá vámi provedená
nastavení.
1. Stisknutím tlačítka i otevřete hlavní menu.
2. Pomocí tlačítka P+ nebo P- zvolte v hlavním menu položku Box Settings a potvrďte
stisknutím tlačítka OK.
3. Pomocí tlačítka P+ nebo P- zvolte položku Restore Factory Settings a potvrďte
stisknutím tlačítka OK.

4. Pomocí tlačítka
nebo
zvolte možnost Yes a potvrďte stisknutím tlačítka OK.
− Přístroj se sám vypne a poté znovu zapne.
− Na obrazovce se objeví menu First Time Installation.
5. Přístroj opět naprogramujte způsobem, jak je to popsáno v předchozích kapitolách.
Aktualizace softwaru digitálního přijímače
Technologie tohoto digitálního přijímače vám umožní pravidelně aktualizovat software
přístroje.
Aby mohlo docházet k aktualizacím softwaru, musí být váš digitální přijímač v režimu standby. Každou noc mezi 01:00 a 05:00 hodinou přijímač vyhledává aktualizace svého softwaru
a pokud nějaké najde, začne automaticky svůj software aktualizovat.
Aktualizace můžete vyhledávat i manuálně.
1. Stisknutím tlačítka i otevřete hlavní menu.
2. Pomocí tlačítka P+ nebo P- zvolte v hlavním menu položku Technical Information a
potvrďte stisknutím tlačítka OK.

3. Pomocí tlačítka P+ nebo P- zvolte položku System Information a potvrďte stisknutím
tlačítka OK.
4. Pomocí tlačítka OK zvolte řádek Update Software.
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SPECIÁLNÍ NASTAVENÍ
5. Pomocí tlačítka
nebo
zvolte možnost Yes a potvrďte stisknutím tlačítka OK.
− Přijímač vyhledá aktualizaci, která je novější než jeho stávající. Vlastní aktualizace
probíhá vždy v době, která již byla na začátku této kapitoly zmíněna.
Poznámka:
Přerušení procesu stahování aktualizace (například vypojením síťové zástrčky ze sítě)
může poškodit operační software vašeho digitálního přijímače.
Proto vždy pečlivě čtěte instrukce v menu.
Změna kanálových úrovní dálkového ovladače
V případě, že ovládáte dva digitální přijímače pomocí jednoho dálkového ovladače typu TP
766 S, budete muset pro každý digitální přijímač zvlášť zadat jinou kanálovou úroveň
dálkového ovladače.
Přepnutí dálkového ovladače na kanálovou úroveň 2
1. Přidržte najednou tlačítko DR a
po dobu přibližně pěti vteřin, dokud se na obrazovce
nezobrazí otázka: Alter Remote Control code to level 2?.

Poznámka:
V případě, že si nepřejete přepnout dálkový ovladač na kanálovou úroveň 2, stisknutím
tlačítka Z opusťte stránku tohoto menu.
2. Přidržte tlačítko DR a zároveň stiskněte tlačítko OK.
− V případě, že si přejete ovládat digitální přijímač s druhou kanálovou úrovní
dálkového ovladače, vždy musíte nejdříve přidržet tlačítko DR a zároveň stisknout
tlačítko požadované funkce.
Opětovné přepnutí dálkového ovladače na kanálovou úroveň 1
1. Přidržte tlačítko po dobu přibližně pěti vteřin dokud se na obrazovce nezobrazí otázka:
Alter Remote Control code to level 2?.

Poznámka:
V případě, že si nepřejete přepnout dálkový ovladač zpět na kanálovou úroveň 1, přidržte
tlačítko DR a zároveň stiskněte tlačítko Z.
2. Potvrďte stisknutím tlačítka OK.
− Na dálkovém ovladači je opět navolena kanálová úroveň 1.
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Zobrazení vlastností příjmu digitálních stanic
1. Pomocí tlačítka P+ nebo P- zvolte ze seznamu stanic požadovanou stanici.
2. Stisknutím tlačítka i otevřete stránku hlavního menu.
3. Pomocí tlačítka P+ nebo P- zvolte v hlavním menu položku Technical Information a
potvrďte stisknutím tlačítka OK.

4. Pomocí tlačítka P+ nebo P- zvolte položku Channel Information a potvrďte stisknutím
tlačítka OK.
− Na obrazovce se objeví stránka menu Channel Information.

Poznámky:
Síla signálu nezávisí pouze na nastavení vaší přijímací jednotky, ale také na samotném
kanálu, který právě přijímáte, na což myslete během nastavování vaší antény pomocí
okna zobrazení úrovně signálu.
5. Stisknutím tlačítka i vystupte z menu.
Zobrazení informací o přístroji
1. Stisknutím tlačítka i otevřete stránku hlavního menu.
2. Pomocí tlačítka P+ nebo P- zvolte v hlavním menu položku Technical Information a
potvrďte stisknutím tlačítka OK.
3. Pomocí tlačítka P+ nebo P- zvolte v hlavním menu položku System Information a
potvrďte stisknutím tlačítka OK.

−

Následující menu obsahuje informace o názvu produktu, verzi hardwaru a softwaru.

4. Stisknutím tlačítka i vystupte z menu.
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Technická data

Tento výrobek splňuje evropské směrnice 2004/108/EEC, a 2006/95/EEC.
Tento přístroj je přizpůsoben bezpečnostnímu předpisu DIN EN 60065 (VDE 0860) a tedy i
mezinárodní bezpečnostní směrnici IEC 60065.
Počet TV/rádiových stanic:

celkem až 4000

Přednastavené satelity:

9

Oblast příjmu:

950 – 2150 MHz

Vstupní přenosová rychlost:

1 – 45 megasymbolů za sekundu (SCPC & MCPC)

Vstup SAT IF:

1 F konektor

Napájení LNB:

14 V/18 V, max. 275 mA

Spojovací signál LNB:

0/22 kHz, 0,5 Vss tónového impulsu

Systém DiSEqC:

Kontrola verze 1.0, tónový impuls A, tónový impuls B

OSD menu

Lze zde zobrazovat a programovat různé funkce až ve
12 různých jazycích

Vyhledávání stanic:

Automatické / Manuální

Funkce Last Station Memory:
Teletext, VPS:

Funkce paměti naposledy sledovaná stanice.
Instalovaný teletextový dekodér,
podporuje zobrazení teletextu televizoru.

Aktualizace softwaru:
Napájení:

Přes satelit Astra 19,2° E
DC (stejnosměrný proud) 12 V s napájecí jednotkou
240 V~, 50 Hz

Spotřeba energie:
Provozní teplota okolí:

V provozu max. 8 W bez použití LNB
+ 5°C až + 40°C

Rozměry:

110 x 70 x 25 mm

Hmotnost:

120 g

Poznámka týkající se životního prostředí
Tento produkt je vyroben z vysoce kvalitních součástí, které mohou být znovu použity a
recyklovány.
Proto neodhazujte vysloužilý přístroj s běžným odpadem z domácnosti. Odvezte jej na
sběrná místa pro recyklaci elektrických a elektronických přístrojů. Takováto sběrná místa
jsou označena následujícím symbolem, který je uveden jak na samotném přístroji, tak i
v manuálu pro uživatele a na balení.

Zjistěte si prosím informace o sběrných místech vyskytujících se ve vašem regionu.
Pomáhejte šetřit přírodu recyklací použitých produktů.

Podléhá změnám a úpravám!
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Vyhledávání a odstraňování chyb
V případě, že se vyskytne nějaký problém s přístrojem, před tím, než přístroj necháte dovézt do
opravny, se obraťte na následující informace.
Pokud nápravy uvedené níže nemají žádné pozitivní účinky, kontaktujte vašeho místního
prodejce nebo servisního odborníka.
Za žádných okolností se nepokoušejte opravovat digitální přijímač sami, čímž byste porušili
podmínky záruční smlouvy.
CHYBA
Přístroj vůbec nefunguje,
nerozsvítí se kontrolka
režimů.
Na obrazovce se objeví
zpráva:
Short circuit or overload at
the antenna input
Chybí obraz

Chybí zvuk

Na obrazovce se objeví
zpráva: Faulty signal.

Je zobrazen nesprávný čas
Rušení obrazu stanicemi
s frekvencí okolo 12480 MHz
Obraz v pořádku, ale chybí
zvuk

Dálkový ovladač nefunguje

MOŽNÁ PŘÍČINA
Síťový kabel nebo přijímač
infračervených signálů je
chybně zapojen.
Zkrat ve vedení

NÁPRAVA
Zapojte síťový kabel nebo
přijímač infračervených
signálů správně.
Zkontrolujte zástrčku, kabel a
LNB připojení

Kabel SCART je chybně
zapojen, chybně provedené
nastavení v menu
TV Output Format
Je vypnutý zvuk,
SCART kabel je zapojen
chybně nebo je úroveň
hlasitosti na přijímači je
nastavena na minimum.
Satelitní anténa není správně
zapojena nebo nasměrována.
Satelitní kabel je poškozen,
nesprávně provedené
nastavení v menu Antenna
connection
Odchylka místního času.
Rušení může být způsobeno
bezdrátovými DECT telefony
uložené v blízkosti přijímače.
Je vypnutý zvuk (pomocí
tlačítka
)
Stanice je vysílána v Dolby
Digital, menu Automatic
selection je aktivováno (On),
ale není připojeno žádné
digitální zvukové zařízení.
Mezi dálkovým ovladačem a
přijímačem infračervených
signálů stojí překážka.
Přístroj zablokován chybným
tokem dat.

Zapojte SCART kabel
správně, proveďte odpovídající
nastavení v menu správně.

Přístroj není zapnutý.
Baterie v dálkovém ovladači
jsou vypnuté.
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Zapněte zvuk, zapojte SCART
kabel správně, zvyšte
úroveň hlasitosti.
Zapojte/nasměrujte anténu
správně. Vyměňte satelitní
kabel. Nastavení v menu
proveďte správně.
Napravte rozdíl odchylky.
Přemístěte DECT telefony
z dosahu přijímače a
satelitního kabelu.
Stiskněte opět tlačítko
.
V menu proveďte nastavení
na Off (viz kapitola Nastavení
pro Dolby Digital) nebo
připojte digitální zvukové
zařízení.
Odstraňte tuto překážku.
Odpojte napájecí jednotku a
připojte jí opět až po uplynutí
10 vteřin.
Zapněte přístroj.
Do dálkového ovladače vložte
nové baterie.

CHYBA
Nelze naladit stanice, které
byly dříve přijímány bez
obtíží.
Některé stanice nelze čas od
času naladit.
Přístroj nelze ovládat.

Na obrazovce se objeví nápis
Check your smart card.

MOŽNÁ PŘÍČINA
NÁPRAVA
Momentálně není tato stanice Žádná.
vysílána.
Tyto stanice nejsou vysílány
po celých 24 hodin, a proto je
nelze v některou denní dobu
nelze naladit.
Mezi dálkovým ovladačem a
přijímačem infračervených
signálů stojí překážka.
Baterie v dálkovém ovladači
jsou vypnuté.
Karta Smart Card je
vložena nesprávně.
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Toto není chyba.

Odstraňte tuto překážku.
Do dálkového ovladače vložte
nové baterie.
Kartu Smart card vložte do
přijímače správným
způsobem, jak je to pospáno
v kapitole Vkládání karty
Smart Card

