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A. Důležité

Dříve než začnete používat tento digitální satelitní přijímač s DVR funkcí, udělejte si čas a přečtěte si tento návod 
k obsluze.
Tento manuál obsahuje důležité informace týkající se provozu přijímače.

Recyklace vašeho starého spotřebiče
Váš spotřebič je navržen a vyroben z kvalitních materiálů a komponent, jež lze 
recyklovat a znovu použít.

Pokud na výrobku nebo na jeho obalu je uveden tento symbol 

přeškrtnuté popelnice, znamená to, že spadá pod směrnici ES 

2002/96/ES.

Informujte se na obecním úřadě o systému selektivního třídění odpadů z 

elektrických a elektronických zařízení.

Dodržujte platné předpisy a nevyhazujte nepoužívané spotřebiče do po-

pelnice. Likvidace vašeho starého spotřebiče v souladu s těmito předpisy 

chrání životní prostředí a zdraví.

Baterie se nesmí vyhazovat do popelnice s komunálním odpadem. Odevzde-

jte je ve sběrném místě opotřebovaných baterií.

Symbol „Recyklace materiálů“, který je uveden na lepenkovém obalu a na 

návodu k obsluze, upozorňuje, že tyto komponenty lze recyklovat.

Nevyhazujte je proto do popelnice s běžným komunálním odpadem.

Symbol „Recyklace materiálů“, který je uveden na plastových obalech, 

upozorňuje, že tyto komponenty lze recyklovat.

Nevyhazujte je proto do popelnice s běžným komunálním odpadem.

Tento symbol uvedený na lepenkovém obalu znamená, že společnost, která 

uvedla tento výrobek na trh, se finančně podílí na selektivním sběru obalů.
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B. Záruka

V případě, že budete mít technický problém nebo jakoukoli otázku, volejte naši horkou linku 777 30 20 60 nebo 
navštivte naši webovou stránku www.optexcz.eu. Před každým voláním překontrolujte, zda jste dodržovali pokyny, 
a nachystejte si komerční odkaz na produkt, sériové číslo nebo čárový kód. Uschovejte původní obal v dobrém 

stavu pro případ, že byste museli spotřebič vrátit.    
V případě funkční poruchy vám náš poprodejní servis (SAV) poradí, jak postupovat:

a) Na nové zařízení se vztahuje záruka (součástky a práce) společnosti OPTEX, za níže uvedených podmínek, 
na jakoukoli výrobní vadu po dobu 12 měsíců ode dne zakoupení zařízení, doklad o závazné koupi pro nové 
příslušenství (kabely, dálkový ovladač atd.): záruka 3 měsíce ode dne zakoupení. Doporučujeme vám proto pečlivě 
uschovat fakturu nebo účtenku jako doklad o dni zakoupení.

b) Na zařízení, která byla v opravě během výše uvedené záruční doby, se vztahuje záruka (součástky a práce) 
společnosti OPTEX, a to do pozdějšího z těchto dvou dat: do uplynutí výše uvedené záruční doby nebo do tří 
měsíců ode dne opravy společností OPTEX. Tato záruka platí, pokud zařízení bylo používáno za běžných podmínek 
a v souladu se svým určením.

c) Po dobu této 24měsíční záruční doby bude vadný přijímač opraven bezplatně. Zákazník však musí kontak-
tovat prodejce a vrátit nám vadné zařízení ve vhodném obalu s veškerým původním příslušenstvím (na zařízení 
poškozená během přepravy se záruka nevztahuje) do našeho střediska SAV.
V rámci záruky bude vadné zařízení opraveno nebo vyměněno a odesláno na náklady společností OPTEX na 
adresu vašeho prodejce.

Během doby opravy nebude poskytnuto žádné výpůjční zařízení.
d) Před odesláním vašeho zařízení do střediska SAV nezapomeňte:
•uvést prodejci všechny své osobní údaje (jméno, adresa, telefonní číslo atd.),

•přesvědčit se, že veškeré příslušenství je se zařízením v jeho původním obalu,

•přiložit kopii dokladu o zakoupení vašeho zařízení.
Na zařízení se v každém případě vztahuje ze zákona záruka na následky skrytých poruch nebo vad v souladu s 
článkem 1641 a následujícími občanského zákoníku. 

C. Začínáme

C.1) Bezpečnost
Na používání přijímače se vztahují bezpečnostní pravidla, která mají za cíl chránit uživatele a jejich životní prostředí. 
Kromě toho, přejete-li si, abyste byli s fungováním vašeho přijímače po všech stránkách spokojeni, je nutné:
- umístit jej vevnitř, mimo dosah slunce a deště: chraňte jej před extrémně nízkými nebo vysokými teplotami. 
Umístěte přijímač a napájecí zdroj dostatečně daleko od zdrojů tepla, jako jsou radiátory nebo elektrické/plynové 
topení. V blízkosti přijímače nepokládejte rozžhavené předměty, např. svíčky. Při bouřce doporučujeme vytáhnout 
zástrčku antény a síťovou zásuvku. I kdyby přijímač a televizor byly odpojeny, může je poškodit blesk.

- položit přijímač na suché a vzdušné místo.

- chránit jej před vlhkostí: položte přijímač na místo chráněné před deštěm, vlhkostí a prachem. Nepokládejte 
poblíž rostliny, při jejichž zalévání by mohlo dojít k postříkání přijímače. V případě, že se do přijímače nebo zdroje 
dostane kapalina, odpojte je ze síťové zásuvky a upozorněte svého prodejce.

- vyhnout se prudkým nárazům: nikdy nepoužívejte přijímač, je-li poškozen.

Pokládejte vždy přijímač na rovnou plochu, kde nehrozí riziko prudkých otřesů. Nikdy neotvírejte přijímač! Hrozí 
nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Každý případný zásah musí být proveden kvalifikovanou osobou.
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C.3) Technická charakteristika
• 1 satelitní tuner (1 vstup /1 výstup)
• 1 konektor TV skart
• 1 HDMI výstup
• 1 vstup/výstup USB 2.0 (aktualizace, nahrávání a přehrávání multimediálních souborů)
• Kapacita 3000 kanálů
• Zobrazení menu v několika jazycích
• Automatické a ruční vyhledávání TV kanálů
• Titulky
• EPG (Elektronický programový průvodce)
• Rodičovský zámek
• Seznamy oblíbených

C.4) Obsah balení vašeho přijímače
• Satelitní přijímač
• Tento návod k obsluze
• Dálkový ovladač
• 2 x 1,5V baterie 

D. POPIS
D.1) A. Přední strana

123

1. Tlačítko pro zapnutí přijímače nebo jeho vypnutí do pohotovostního režimu.
2. CH+/CH-: Tlačítka umožňující přepínání TV kanálů bez dálkového ovladače. 
3. Ukazatel udávající číslo sledovaného TV kanálu. (a čas v hotovostním režimu)

D.2) B. Zadní strana

1 2

3 4 5 6

1. LNB IN: Vstup tuneru vašeho přijímače. Připojte kabel paraboly na tento vstup.
2. LNB OUT: Slouží k připojení analogového demodulátoru.
3. HDMI: Připojte televizor HDMI kabelem.
4. TV: Konektor kabelu skart, ke kterému můžete připojit váš televizor.
5. USB: Umožňuje připojení externího USB disku (není součástí dodávky)
6. Napájecí kabel: Připojte napájecí kabel do zásuvky 220 V.
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D.3) Dálkový ovladač

Dálkový ovladač Tlačítka Popis

33

3

4

5

6

7
32

15

8

9

10

11

12

13
14

2

1

17

18

19

20

21

22

23
2425

26

27
28

29

31

30

1 TV/RADIO - Přepínání mezi TV kanály a radiostanicemi
2 STANDBY - Zapne nebo vypne přijímač
3 EPG - Zobrazí údaje EPG (programový průvodce)
4 I◄◄ - Zvolí předchozí soubor
5 ■ (STOP) - Zastaví přehrávání filmu nebo záznamu
6 ◄◄ - Posuv dozadu během přehrávání
7 MENU - Zobrazí hlavní menu nebo vrátí do předešlého menu

8 OK - Zobrazí seznam TV kanálů nebo potvrdí provedenou 
volbu v menu

9 RECALL - Zobrazí poslední zvolený kanál 
10 TV/SAT - Přepínání mezi televizí a satelitem
11 Záznam - Nahrává zvolený program 
12 VOL+/VOL- - Zvyšuje nebo snižuje hlasitost
13 USB - Přístup k USB části přijímače
14 MOVIE - Přímý přístup do seznamu záznamů

15

INFO
SUBTITLE
AUDIO
FIND

- Zobrazí informativní lištu
- Zobrazí titulky, jsou-li dostupné
- Zobrazí dostupné zvukové stopy
- Zobrazí seznam programů podle kritéria

16 GOTO - Umožňuje dostat se na přesné místo záznamu/filmu

17
Numerická 
tlačítka 1 
až 9

- Umožňují přímou volbu TV kanálu nebo radiostanice

18 CH+/CH- - Umožňuje změnu TV kanálu nebo parametru v 
menu

19 P-/P+ - Umožňuje změnu satelitu, když je seznam zo-
brazený

20 EXIT - Ukončí vybrané menu nebo se vrátit zpět
21 FAV - Zobrazí seznam oblíbených 
22 ◄►▼▲ - Umožňují pohyb v menu
23 TIMER - Přístup do seznamu nastavených časovačů
24 M/P - Zobrazí mozaiku z 9 programů.
25 ZOOM - Zapne funkci ZOOM
26 V.FMT - Změní výstupní formát obrazu
27 ►► - Posuv vpřed během přehrávání
28 ◄III  III► - Zpomalený posuv dopředu nebo dozadu
29 ► - Přehraje soubor nebo zapne Timeshift
30 II - Pozastaví program nebo záznam během přehrávání
31 ►►I - Zvolí následující soubor
32 TEXT - Zobrazí teletext, je-li dostupný
33 MUTE - Vypne nebo zapne zvuk na přijímači
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E. Schéma zapojení

1) Připojení jednotlivých zařízení
Toto schéma používá koaxiální kabel k připojení paraboly k přijímači a přes televizor k USB disku.
Přijímač k televizoru je možné připojit 2 různými způsoby: kabelem skart nebo HDMI kabelem.

Parabola 

Televizor

kabel scart

koaxiální kabel

HDMI kabel

HDMI

H
D
M
I

USB kabel 

Pevný disk nebo USB 
klíč (není součástí do-

dávky)

□□

USB

PS: Propojovací kabely popsané ve schématu nejsou součástí dodávky.

F. Popis jednotlivých menu

Po montáži a připojení paraboly k přijímači můžete přejít do menu a provést jakoukoliv operaci. Hlavní menu se 
skládá z 6 podmenu. Když chcete vstoupit do hlavního menu, stiskněte tlačítko MENU na dálkovém ovladači.

I. Editace TV kanálů/rádií
II. Instalace
III. Konfigurace systému

IV. Nástroje
V. Hry
VI. Nastavení nahrávání

Použití tlačítek v jednotlivých menu
Prakticky ve všech menu mají níže zmiňovaná tlačítka následující funkce: 

• tlačítka ◄► umožňují změnu parametrů.
• tlačítka ▼▲ umožňují pohyb kurzoru z jednoho parametru na druhý.
• tlačítko EXIT umožňuje návrat do předchozího menu nebo slouží k opuštění menu.
Protože jednotlivá menu se nacházejí v levé části obrazovky, je třeba pokaždé stisknout tlačítko OK pro přístup do 
pravé části obrazovky.
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G. Každodenní používání
G.1) Informativní lišta
Tato lišta se zobrazí při každém přepnutí programu. Uvádí různé informace.

1 5

62 4 

3

1. Typ programu (TV nebo rádio) + název programu
2. Číslo programu
3. Datum a aktuální čas
4. Zobrazí aktuální a příští program
5. Zobrazí vybraný satelit
6. Logo označující přítomnost titulků, teletextu ...

Jestliže stisknete tlačítko INFO podruhé, zobrazí se další informace o programu jako kmitočet, symbolovou 
rychlost, polarizace PID a informace ukazatelů signálů.
Můžete také aktivovat bzučák, který oznámí bzučením, zda je signál více nebo méně dobrý.
(Viz odstavec na straně <?>)

G.2) Funkce EPG
Tato funkce zobrazuje údaje EPG (Elektronický programový průvodce) jednotlivých programů.
Pozn.: Zobrazení a dostupnost programů v seznamu závisí na jejich šíření.

Stiskněte tlačítko EPG, na levé straně se zobrazí seznam programů a na pravé straně aktuální a další programy.

1

3

5

4

2

1. Seznam programů
2. Seznamy dostupných programů
3. Aktuální a příští program
4. Funkční tlačítka
5. Aktuální čas a datum

Použijte tlačítka  ▼▲k přepínání TV kanálů a k zobrazení jeho programů na pravé straně.
Použijte tlačítka ◄► k přemístění kurzoru do pravé části v seznamu dostupných programů.
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G.2.a) Změna zobrazení programu 
1) Stisknutím červeného tlačítka zobrazíte možnosti výběru zobrazení programů.
2) Pomocí tlačítek ◄► přesuňte kurzor. Můžete přesunout ukazatel času podle níže uvedených kritérií:

- Aktuální čas
- Dříve
- Později
- o 2 hodiny dříve
- o 2 hodiny později
- o 1 den dříve
- o 1 den později
3) Stisknutím tlačítka OK potvrďte změny.
 

G.2.b) Nastavení časovače v EPG
Tato funkce vám umožní rychle nastavit záznam pod podmínkou, že programy TV kanálu jsou vysílány.
Výhodou tohoto způsobu je, že není nutné ručně vyplnit každé pole, všechny údaje se vyplní automaticky.

1) Pomocí tlačítek ▼▲ vyberte kanál, na kterém je program, který chcete, naprogramovat. 
2) Pak tlačítky ◄►zvolte program, který chcete nahrát.
3) Poté stiskněte zelené tlačítko.
4) Nyní se zobrazí okno časovače s jednotlivými údaji jako kanál, datum, počáteční čas a doba.
5) Pokud vám vše vyhovuje, přesuňte kurzor na tlačítko Potvrdit a potvrďte tlačítkem OK.

G.3) Funkce Multivideo
Tato funkce umožňuje zobrazit náhled 9 kanálů na jedné obrazovce.
Jednoduše stiskněte tlačítko M/P pro aktivaci této funkce. Použijte tlačítka ◄► pro přesun z jednoho kanálu na 
druhý.
Pro vypnutí této funkce stiskněte tlačítko EXIT na dálkovém ovladači.

G.4) Tlačítko Audio
Když stisknete AUDIO, zobrazí se parametry zvuku zvoleného kanálu.
Pomocí tlačítek ◄► můžete měnit režim zvuku mezi stereo, pravý zvukový kanál a levý zvukový kanál.
Pokud kanál vysílá několik zvukových stop, můžete ji vybrat v parametru Zvuková stopa pomocí tlačítek ▼▲.

G.5) Tlačítko 0 (SLEEP)
Toto tlačítko vám umožní vypnout přijímač do pohotovostního režimu.
Opakovaně stiskněte toto tlačítko, zvolte dobu, po jejímž uplynutí se přijímač vypne do pohotovostního režimu.
Můžete si vybrat mezi Vypnuto, 10 až 120 minut.

H. Záznam
Váš přijímač je vybaven připojením USB 2.0, které umožňuje nahrávat přímo na jakýkoli USB disk. (Není součástí 
dodávky)
I když má jen jeden tuner, můžete nahrávat jeden kanál a sledovat jiný na stejném transpondéru.

H.1) Provozní podmínka funkce nahrávání
Dovolujeme si Vás upozornit na tuto velmi důležitou část, protože je bohužel možné, že z důvodu velkého množství 
stávajících USB disků (hlavně USB klíčů) váš USB disk nebude kompatibilní s naším přijímačem v části nahrávání. 
Doporučujeme použít externí pevný disk.



12

H.2) Použití USB disku
1) Připojte na zadní straně přijímače pevný disk nebo USB klíč.
2) Počkejte chvíli, zatímco přijímač zkoumá disk. (Různě dlouho v závislosti na velikosti disku)
3) Stiskněte tlačítko USB. Máte-li přístup do tohoto menu, znamená to, že váš disk byl rozpoznán a je připraven k 
použití.

H.3) Jak nahrát 1 program?
Na tomto přijímači máte 3 možnosti záznamu:

H.3.a) Ruční
1. Nic jednoduššího, stiskněte tlačítko Record na dálkovém ovladači. V dolní části obrazovky se objeví informativní 
lišta. 
Pokud neurčíte dobu, přijímač bude nahrávat nanejvýš 2 hodiny.
2. Chcete-li nastavit dobu nahrávání, stiskněte tlačítko Record podruhé. Zobrazí se okno, ve kterém můžete změnit 
dobu pomocí tlačítek  ◄►.

Tip: Nahrávání 2 programů současně na témže transpondéru
DŮLEŽITÉ: V tomto režimu nahrávání můžete nahrávat až dva různé programy na stejném kanále.
Př.: Předpokládejme, že popisované programy jsou všechny na stejném transpondéru.
Nahráváte France2 a FRANCE3, pak můžete přepínat mezi programy FRANCE2, FRANCE3, FRANCE5, LCP;

Chcete-li zastavit jeden nebo oba záznamy, stiskněte tlačítko Stop, pak pomocí tlačítek ◄►vyberte ten, který 
chcete zastavit (mezi Rec1 a Rec2) a stiskněte tlačítko OK.
Opakujte pro druhý záznam.

Podrobné informace lišty nahrávání

1

235

6 4

1. Ukazuje název nahrávaného programu
2. Ukazuje datum a čas
3. Ukazuje postup právě nahrávaného programu
4. Ukazuje využité místo v % na USB disku
5. Ukazuje použitý formát záznamu
6. Ukazuje celkovou dobu záznamu a již uplynulou dobu.

H.3.b) Nahrávání pomocí časovače
Nahrávání pomocí této funkce umožňuje nastavit několik záznamů v různých časech a datech. To je výhodné, 
protože ve vaší nepřítomnosti můžete nahrávat programy.
Pro přístup do tohoto menu stiskněte tlačítko TIMER. Pak stačí vyplnit jednotlivé parametry, jak jsou popsány v 
odstavci na straněpage 20.
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H.3.c) Nahrávání pomocí «EPG»
Tento způsob nastavení je nejjednodušší a nejrychlejší. Jedinou podmínkou je, že je nezbytné, aby byly přenášeny 
všechny údaje EPG.
PS: Je možné, že se nezobrazí žádné informace, to závisí na přenosu informací signálem.
Viz odst. na straně page 10.

H.3.d) Jak zastavit nahrávání?
Stačí stisknout tlačítko Stop na dálkovém ovladači. Objeví se okno s právě probíhajícími záznamy. Stiskněte 
podruhé tlačítko Stop a potvrďte zprávu, která se zobrazí.
Po potvrzení můžete najít nahraný soubor, když stisknete tlačítko MOVIE na dálkovém ovladači.

I. Editace TV kanálů/rádií
Toto menu se skládá z 3 podmenu, jež umožňují přístup k jednotlivým nastavením seznamu TV kanálů a rádií.

1. Seznam TV kanálů
2. Seznam rádií
3. Odstranit vše

I.1) Seznam TV kanálů
Stiskněte tlačítko OK pro vstup do pravé části a tlačítky ▼▲ vyberte menu. Potvrďte tlačítkem OK.
Zobrazí se seznam TV kanálů s funkčními tlačítky.

V tomto menu barevná tlačítka odpovídají různým funkcím, které můžete použít.

1

4

5

2

3

1. Zvolený satelit
2. Seznam TV kanálů v závislosti na vybraném satelitu
3. Přehled zvoleného kanálu
4. Parametr TV kanálu (Název satelitu, kmitočet...)
5. Všechny dostupné funkce

Tlačítko FAV: Funkce «Oblíbené»
Tato funkce umožňuje přidat TV kanály do seznamu oblíbených. K dispozici je 8 různých seznamů. 
Když chcete přidat TV kanály do seznamu oblíbených, stiskněte tlačítko FAV, pak vyberte TV kanál, který chcete 
přidat do seznamu oblíbených.
Stiskněte tlačítko OK pro zobrazení seznamů oblíbených. Pak tlačítky ▼▲vyberte požadovaný seznam a potvrďte 
tlačítkem OK. Na pravé straně názvu TV kanálu se objeví logo ve tvaru srdce.
Chcete-li odstranit TV kanál, proveďte postup v opačném pořadí.
PS: Název seznamu oblíbených TV kanálů lze přejmenovat. (Viz odstavec na straněpage 21) 
Postupujte stejným způsobem u všech dalších TV kanálů.
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Červené tlačítko: Funkce «Uzamknout»
Toto tlačítko umožňuje zablokování vybraných TV kanálů. Stiskněte červené tlačítko pro aktivaci této funkce, poté 
tlačítky ▼▲ vyberte TV kanály, které chcete uzamknout, a potvrďte tlačítkem OK.
Na pravé straně TV kanálu se objeví logo ve tvaru zámku.
Všechny vybrané kanály pak budou blokovány, což znamená, že pro zobrazení těchto TV kanálů bude vyžadováno 
heslo. (Přednastavené heslo 0000)
PS: Aby bylo blokování účinné, je nutné zapnout funkci BLOKOVÁNÍ TV KANÁLU v menu 
RODIČOVSKÁ KONTROLA.

Zelené tlačítko: Funkce «Přeskočit»
Toto tlačítko umožňuje přeskočení vybraných TV kanálů. Stiskněte zelené tlačítko pro aktivaci této funkce, poté 
vyberte TV kanály, které chcete přeskočit, a stiskněte zelené tlačítko. To umožňuje přeskočit kanály, které nechcete 
zobrazit, když přepínáte kanály, aniž je odstraníte.
Pokud jsou kanály vybrány, objeví se šipka napravo od názvu kanálu.
(Příklad: Přejete si přeskočit z kanálu č. 9 na kanál č. 12, v takovém případě musíte vybrat kanály č. 10 a 11)
Chcete-li uložit změny, stačí stisknout tlačítko EXIT. Na obrazovce se zobrazí žádost o potvrzení. Zvolte ANO pro 
potvrzení nebo NE pro zrušení.

Žluté tlačítko: Funkce «Přemístit»
Tato funkce umožňuje přesunout vybraný kanál na požadované místo. Stiskněte žluté tlačítko pro aktivaci této fun-
kce, poté tlačítky ▼▲  vyberte TV kanál, který chcete přesunout, potvrďte tlačítkem OK.
Napravo od názvu kanálu se objeví dvojitá šipka. Nyní tlačítky ▼▲ ho přesuňte na požadované místo a potvrďte 
tlačítkem OK. 

Modré tlačítko: Funkce «Editovat»
Toto menu umožňuje přístup k dalším funkcím popsaným níže!

Seřadit: Seřadí seznam kanálů.
Editovat: Umožňuje přejmenovat vybraný kanál.
Odstranit: Odstraní vybrané kanály.

Červené tlačítko: Funkce «Seřadit»
Tato funkce umožňuje seřazení vašeho seznamu kanálů podle různých hledisek:

* Podle názvu (A - Z): Seřadí seznam ve vzestupném abecedním pořadí.
* Podle názvu (Z - A): Seřadí seznam v sestupném abecedním pořadí.
* Bezplatné/placené:  Zobrazí nejprve bezplatné kanály a poté placené.
* Blokované: Umístí všechny blokované kanály na konci seznamu.

Chcete-li provést třídění, stiskněte červené tlačítko pro aktivaci této funkce a vyberte typ řazení pomocí tlačítek 
▼▲, potvrďte tlačítkem OK. 

Tlačítka ◄► umožňují změnu satelitů. Opakovaně stiskněte jedno z těchto tlačítek pro přechod z jednoho satelitu 
na druhý.

Zelené tlačítko: Funkce «Editovat»
Toto tlačítko umožňuje přejmenovat zvolený kanál. Stiskněte zelené tlačítko pro aktivaci této funkce, poté vyberte 
kanál, který chcete přejmenovat, a stiskněte tlačítko OK. 
Objeví se tabulka se znaky. Pomocí tlačítek ◄►▼▲vyberte požadovaná písmena. Po dokončení stiskněte modré 
tlačítko pro uložení nového názvu.
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Modré tlačítko: Funkce «Odstranit»
Toto tlačítko vymaže vybrané kanály. Stiskněte modré tlačítko pro aktivaci této funkce a vyberte kanály, které chcete 
smazat, a potvrďte tlačítkem OK. 
Na pravé straně názvu kanálu se objeví křížek. Pro potvrzení odstranění stiskněte tlačítko EXIT. Na obrazovce se 
zobrazí žádost o potvrzení. Zvolte ANO pro potvrzení nebo NE pro zrušení.
Pozor: Po potvrzení žádosti o potvrzení budou kanály trvale odstraněny. Pro zrušení výběru kanálu stiskněte znovu 
tlačítko OK, křížek nyní zmizí. 

I.2) Seznam rádií
Postupujte stejným způsobem u seznamu rádií.

I.3) Odstranit vše
Tato funkce vymaže všechny seznamy TV kanálů. Vyberte tuto funkci a stiskněte tlačítko OK. Zadejte heslo 
(přednastavené 0000) a poté zvolte ANO pro potvrzení nebo NE pro zrušení.
Pozor: Tato operace odstraní trvale všechny TV kanály!

II. Instalace
V tomto menu můžete nastavit vaši parabolu, vyhledávat TV kanály, nastavit vyhledávání...
Toto menu se skládá z 6 podmenu: 

1. Typ antény
2. Seznam satelitů
3. Nastavení antény
4. Vyhledávání jednoho satelitu
5. Vyhledávání více satelitů
6. Seznam transpondérů

II.1) Typ antény
V tomto menu můžete zvolit typ antény. Můžete si vybrat mezi pevnou anténou nebo motorizovanou anténou. K 
výběru použijte tlačítka ◄►.

II.2) Seznam satelitů
Toto menu umožňuje přístup k seznamu satelitů v paměti přijímače. V každé chvíli můžete přidat, odstranit nebo 
přejmenovat satelit. Použijte k tomu níže popsané barevné tlačítko:

Pozn.: Použité satelity se zobrazují s modrou zkratkou vpravo od jejich pozice.

Editovat satelit
Tato funkce umožňuje přejmenovat satelit, ale také změnit jeho pozici satelitu.
Tlačítky ▼▲ vyberte satelit, který chcete přejmenovat, a stiskněte červené tlačítko.
Poté stiskněte tlačítko OK, zobrazí se tabulka znaků. Pomocí tlačítek ◄►▼▲vyberte požadovaná písmena. Po 
dokončení stiskněte žluté tlačítko pro uložení nového názvu.
Chcete-li změnit polohu satelitu, přesuňte kurzor na parametr Zeměpisná délka, poté pomocí číselných tlačítek
změňte hodnotu. Tlačítka ◄► umožňují změnit orientaci (východ a západ)

Přidat nový satelit
Tato funkce umožňuje přidat satelit, který není přítomen v přednastaveném seznamu.
Stiskněte zelené tlačítko.
Stiskněte tlačítko OK, zobrazí se tabulka znaků. Pomocí tlačítek ◄►▼▲vyberte požadovaná písmena. Po 
dokončení stiskněte žluté tlačítko pro uložení nového názvu.
Pro označení polohy satelitu přesuňte kurzor na parametr Zeměpisná délka, poté pomocí číselných tlačítek
změňte hodnotu. Tlačítka ◄► umožňují změnit orientaci (východ a západ)
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Odstranit satelit
Tato funkce umožňuje odstranit satelit. 
Pomocí tlačítek ▼▲vyberte satelit, který chcete odstranit, a potvrďte tlačítkem OK. Nyní musíte jen potvrdit 
zprávu, která se zobrazí, výběrem ANO.
DŮLEŽITÉ: Po potvrzení zprávy bude satelit odstraněn, ale i všechna nastavení, kanály a transpon-
déry.

II.3) Nastavení antény
V tomto menu můžete provést nastavení týkající se vaší paraboly.

-->Pevná anténa
Použijte tlačítka ▼▲ k přemisťování kurzoru a tlačítka ◄► ke změně jednotlivých parametrů.

Satelit: Umožňuje výběr satelitu, pro který chcete provést nastavení.

LNB frekvence: Umožňuje volbu mezi hlavou univerzální nebo jinou. Dnes u každého nového zařízení je třeba 
použít univerzální s dolní frekvencí 9750 a horní frekvencí 10600.
U tohoto parametru si však můžete vybrat mezi různými možnostmi.

Transpondér: Umožňuje výběr jiného transpondéru pro orientaci např. vaší paraboly.

DiSEqC 1.0: Tento parametr umožňuje nastavit buď dvojitou hlavu (Astra a Hotbird), nebo přepínač DiSEqC s 
2 parabolami. Přijímač je již přednastaven pro satelity ASTRA a HOTBIRD. (DiSEqC 1 pro Astra a DiSEqC 2 pro 
Hotbird)

22 kHz: Pokud používáte univerzální hlavu, je tento parametr nastaven na automatický. Je přístupný, pouze když 
zvolíte typ LNB jiný než UNIVERZÁLNÍ.

Polarizace: Máte na výběr mezi H, V nebo H/V. Můžete ponechat tento parametr na H/V.

Když jsou vaše nastavení pro jednotlivé satelity dokončena, stiskněte tlačítko EXIT pro uložení změn.

-->Motorizovaná anténa
Režim DiSEqC 1.2
Když se chcete dostat do tohoto režimu, vyberte tlačítky ◄► možnost DiSEqC1.2 naproti parametru Typ motoru. 
Pohon DiSEqC 1.2 umožňuje spustit motor na satelitech, které jste nastavili a ručně uložili.
Pak přemístěte kurzor na Nastavení motoru a potvrďte tlačítkem OK. Dostanete se tak k nastavení motoru v režimu 
DiSEqC1.2.

Pak musíte nastavit jednotlivé parametry uvedené níže:

Použijte tlačítka ▼▲ k přemisťování kurzoru a tlačítka ◄► ke změně jednotlivých parametrů.

Satelit: Umožňuje výběr satelitu, pro který chcete provést nastavení.

Transpondér: Umožňuje výběr požadovaného transpondéru.

Číslo pozice a uložení: Umožňuje zadat číslo pozice pro zvolený satelit a uložit ho. Můžete přiřadit až 58 pozic.

Přejít na X: Tato funkce umožňuje umístit motor do polohy 0 °. Jednoduše stiskněte tlačítko OK pro potvrzení.
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Potvrdit: Přemístěte kurzor na tuto funkci a pomocí tlačítek ◄► spusťte motor z VÝCHODU na ZÁPAD.

Přepočítat: Tato funkce umožňuje obnovit všechny dříve zaznamenané polohy satelitů. 

Pozor: Po potvrzení tlačítkem OK budou všechny pozice odstraněny a bude nutné znovu uložit 
všechny polohy satelitů.

Nastavit limity: Poskytuje přístup k nastavení limitů motoru.
Máte na výběr mezi Nenastavené limity, východní limit a západní limit.

Tento parametr umožňuje nastavit zarážky motoru, aby se zabránilo poškození paraboly v případě překážky!

Přejít na ref. hodnotu: Tento parametr umožňuje přemístit motor do bodu 0 °. Přemístěte kurzor na Přejít na ref. 
hodnotu a stiskněte tlačítko «OK» na dálkovém ovladači, motor se přesune do stupně 0 °.
Ukazatelé úrovně a kvality ukazují, jste-li naproti satelitu nebo ne.

Režim USALS
Když se chcete dostat do tohoto režimu, vyberte tlačítky◄► možnost USALS naproti parametru Typ motoru. 
Pohon USALS umožňuje spustit motor na kterémkoliv satelitu na základě hodnot zeměpisné délky a šířky, jež jste 
vyplnili. Motor se pak pohybuje automaticky v závislosti na místě instalace.

Použijte tlačítka ▼▲ k přemisťování kurzoru a tlačítka ◄► ke změně jednotlivých parametrů.

Vaše zeměpisná délka: Umožňuje zadat zeměpisnou délku vašeho místa instalace. Použijte tlačítka ◄► ke změně 
mezi VÝCHODEM a ZÁPADEM a numerická tlačítka na dálkovém ovladači k zadání vaší délky.

Vaše zeměpisná šířka: Umožňuje zadat zeměpisnou šířku vašeho místa instalace. Použijte tlačítka ◄► ke změně 
mezi SEVEREM a JIHEM a numerická tlačítka na dálkovém ovladači k zadání vaší šířky.

Satelit: Umožňuje změnit satelit pro spuštění motoru.

Transpondér: Umožňuje výběr transpondéru, aby se zjistilo, zda dva ukazatelé signálu jsou správné.

Nastavit limity: Poskytuje přístup k nastavení limitů motoru.
Máte na výběr mezi Nenastavené limity, východní limit a západní limit.
Tento parametr umožňuje nastavit zarážky motoru, aby se zabránilo poškození paraboly v případě překážky!

Přejít na ref. hodnotu: Tento parametr umožňuje přemístit motor do bodu 0 °. Přemístěte kurzor na Přejít na ref. 
hodnotu a stiskněte tlačítko «OK» na dálkovém ovladači, motor se přesune do stupně 0 °.

Ukazatelé úrovně a kvality ukazují, jste-li naproti satelitu nebo ne.

II.4) Vyhledávání jednoho satelitu
Tento parametr umožňuje vyhledávat kanály z požadovaného satelitu. Můžete tak nastavit režim vyhledávání, druh 
kanálů, které se mají vyhledat, a spustit automatické vyhledávání kanálů...

Satelit: Vyberte satelit, na kterém chcete provést vyhledávání.

Pouze bezplatné: Umožňuje zvolit, zda pouze bezplatné kanály, nebo všechny kanály.

Druh kanálů: Umožňuje zvolit druh kanálů. Můžete si vybrat mezi TV + Rádio, TV kanály nebo radiostanice.
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 TV+Rádio znamená, že budou vyhledány všechny druhy kanálů
 TV kanály znamená, že přijímač vyhledá pouze TV kanály 
 Rádio znamená, že přijímač vyhledá pouze radiostanice

Vyhledávání sítě: Umožňuje skenování transpondérů, které nejsou v paměti přijímače, ale blízko k jiným 
transpondérům. Tento parametr je neaktivní (šedý) kromě případu, kdy je vybrána možnost Další vyhledávání nas-
tavení.

Režim vyhledávání: Umožňuje vybrat režim vyhledávání.

Spustit vyhledávání: Spustí automatické vyhledávání kanálů, když jsou parametry nastaveny. Stiskněte tlačítko OK 
na dálkovém ovladači.

II.5) Vyhledávání více satelitů
Tento parametr umožňuje vyhledávat kanály z více satelitů. Satelity, které budou vyhledány, se zobrazí v dolní části 
obrazovky. Můžete tak nastavit režim vyhledávání, druh kanálů, které se mají vyhledat, a spustit automatické vyhle-
dávání kanálů...

Satelit: Zobrazí seznam satelitů, které budou vyhledány.

Pouze bezplatné: Umožňuje zvolit, zda pouze bezplatné kanály, nebo všechny kanály.

Druh kanálů: Umožňuje zvolit druh kanálů. Můžete si vybrat mezi TV + Rádio, TV kanály nebo radiostanice.

 TV+Rádio znamená, že budou vyhledány všechny druhy kanálů
 TV kanály znamená, že přijímač vyhledá pouze TV kanály
 Rádio znamená, že přijímač vyhledá pouze radiostanice

Vyhledávání sítě: Umožňuje skenování transpondérů, které nejsou v paměti přijímače, ale blízko k jiným 
transpondérům. Tento parametr je neaktivní (šedý) kromě případu, kdy je vybrána možnost Další vyhledávání nas-
tavení.

Režim vyhledáván: Umožňuje vybrat režim vyhledávání.

Spustit vyhledávání: Spustí automatické vyhledávání kanálů, když jsou parametry nastaveny. Stiskněte tlačítko OK 
na dálkovém ovladači. Přijímač prohledá jednotlivé satelity.

II.6) Seznam transpondérů
Tento parametr umožňuje přístup k seznamu vašich transpondérů, což vám umožní provádět různé
operace jako upravit, přidat, smazat nebo vyhledat transpondér.

Editovat transpondér
Tato funkce vám umožňuje změnit nastavení stávajícího transpondéru. Stiskněte červené tlačítko a zobrazí se jed-
notlivé parametry.
Použijte tlačítka ▼▲ k přemisťování kurzoru a tlačítka ◄► ke změně jednotlivých parametrů.
Můžete tak změnit parametry: frekvenci, symbolovou rychlost a polarizaci.

Přidat nový transpondér
Tato funkce vám umožňuje přidat nový transpondér. Stiskněte zelené tlačítko a zobrazí se jednotlivé parametry, 
které je třeba vyplnit.
Použijte tlačítka ▼▲ k přemisťování kurzoru a tlačítka ◄► ke změně jednotlivých parametrů.
Můžete tak změnit hodnoty parametrů: frekvenci, symbolovou rychlost a polarizaci
Po dokončení přemístěte kurzor na Potvrdit a potvrďte tlačítkem OK.
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Odstranit transpondér ze seznamu
Tato funkce vám umožňuje odstranit transpondér. Pomocí tlačítek ▼▲ vyberte transpondér, který chcete odstranit, 
a stiskněte zelené tlačítko na dálkovém ovladači.

Na obrazovce se objeví žádost o potvrzení. Vyberte ANO a potvrďte tlačítkem OK nebo stiskněte tlačítko EXIT pro 
zrušení.
POZOR: Po vymazání transpondéru budou kanály, které na něm závisejí, rovněž vymazány.

Vyhledat uložený transpondér
Tato funkce vám umožňuje vyhledat kanály daného transpondéru. 
Nejprve tlačítky ▼▲ vyberte transpondér, který chcete vyhledat, a stiskněte modré tlačítko.
Pak vyberte jednotlivé možnosti a potvrďte tlačítkem OK.

III. Konfigurace systému
Toto systémové menu umožňuje provádět veškerá nastavení týkající se jazyka, obrazu, hodin atd.
Skládá se z 8 podmenu: 

1. Jazyk menu 
2. TV obrazovka
3. Nastavení data a hodin
4. Časovač
5. Rodičovská kontrola
6. Nastavení menu
7. Seznamy oblíbených
8. LNB napájení

III.1) Jazyk menu
Toto menu umožňuje vybrat přednastavený jazyk zvuku a jazyk zobrazení menu přijímače.
Stisknutím tlačítka OK otevřete toto menu, poté tlačítky ◄►vyberte požadovaný jazyk.
Jazyk menu: Jazyk pro zobrazení menu (přednastavena francouzština)
První jazyk zvuku: základní jazyk zvuku
Druhý jazyk zvuku: druhý jazyk zvuku
Po dokončení stiskněte tlačítko EXIT pro uložení změn.

III.2)  TV obrazovka
Toto menu umožňuje nastavení zobrazení, formátu obrazovky...
Použijte tlačítka ▼▲ ke změně jednotlivých parametrů.

Standard: Výběr standardu. Toto nastavení je přednastaveno na automatický. Můžete si vybrat mezi 480i, 480p, 
576i a 576p.

Formát obrazovky: Výběr formátu zobrazení obrazu. Můžete si vybrat mezi  16/9, 4/3LB, 4/3PS a Auto.

III.3) Nastavení data a hodin
Toto menu umožňuje nastavení hodin a data na vašem přijímači.
Ke změně jednotlivých parametrů použijte tlačítka ▼▲ a numerická tlačítka.

Použití GMT: Umožňuje použít GMT posun. Pokud je tato funkce zapnuta, čas a datum se nastaví automaticky. 
Budete však muset zadat hodnoty pro GMT posun a letní čas.
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GMT posun: Vyberte GMT posun, který odpovídá vašemu místu instalace.

Letní čas: Vyberte jednu z dostupných možností, zapnout nebo vypnout letní čas.

Datum: Tento parametr je přístupný, pouze když GMT použití je na Vypnuto. Pomocí číselných tlačítek
zadejte datum.

Čas: Tento parametr je přístupný, pouze když GMT použití je na Vypnuto. Pomocí číselných tlačítek
zadejte čas.
Po dokončení stiskněte tlačítko EXIT pro uložení změn.

III.4) Časovač
Tato funkce umožňuje nastavit nahrávání tak, aby proběhlo, když jste pryč. Přijímač se zapne v určený den na 
předem určenou dobu na zvoleném TV kanále.
Celkem je vám k dispozici 8 časovačů.
DŮLEŽITÉ: Před nastavením časovače se ujistěte, že přijímač má správný čas a že váš USB disk je připojen.

III.4.a) Jak vytvořit časovač?
Tlačítky ▼▲ vyberte číslo časovače v seznamu, poté stiskněte tlačítko OK.
V horní části obrazovky se objeví datum a aktuální čas na vašem přijímači. Poté vyplňte jednotlivé hodnoty pop-
sané níže:

Ke změně hodnot použijte tlačítka ◄► a numerická tlačítka.
Režim: Můžete si vybrat mezi Vypnuto, Jednou, Denně, Týdně, Měsíčně a Ročně.
Pomocí tlačítek ◄► vyberte provozní režim časovače. To je vlastně frekvence časovače.

Druh: Můžete si vybrat mezi Kanál nebo nahrávání.
- Kanály znamená, že přijímač se zapne na určeném kanálu, ale bez nahrávání.
- Nahrávání znamená, že přijímač provede záznam podle nastavení.

Kanál: Stiskněte tlačítko OK pro zobrazení seznamu kanálů. Pomocí tlačítek ▼▲ přesuňte kurzor, poté stiskněte 
tlačítko OK pro potvrzení kanálu.

Datum: K zadání počátečního data časovače použijte numerická tlačítka na dálkovém ovladači (1 až 9).

Počáteční čas: K zadání počátečního času časovače použijte numerická tlačítka na dálkovém ovladači (1 až 9).

Doba trvání: K nastavení doby trvání časovače použijte numerická tlačítka na dálkovém ovladači (1 až 9).

Typ záznamu: Vyberte typ záznamu, který chcete provést.
- TS: znamená, že bude zaznamenán celý tok obrazu (titulky...) větší soubor.
- PS: :záznam bude proveden v komprimovaném formátu MPEG

Jakmile jsou všechny parametry nastaveny, přemístěte kurzor na tlačítko Potvrdit a potvrďte tlačítkem OK.

Pokud vše půjde dobře, přijímač bude zapnutý v určený den a hodinu po stanovenou dobu a
po uplynutí této doby se přijímač automaticky vrátí do pohotovostního režimu.

III.4.b) Jak vypnout časovač?
1) Tlačítky ▼▲vyberte časovač, který chcete vypnout, a stiskněte tlačítko OK.
2) U parametru Režim nastavte Vypnuto.
3) Přemístěte kurzor na tlačítko Potvrdit a potvrďte tlačítkem OK.



21

III.5) Rodičovská kontrola
Toto menu umožňuje uzamčení některých menu a některých kanálů.
Při vstupu do tohoto menu je požadováno heslo. Přednastavené heslo je «0000».

Blokování menu: Tato funkce umožňuje zablokovat přístup do menu INSTALACE.
Můžete si vybrat mezi Ano pro zapnutí nebo Ne pro vypnutí této funkce. Pomocí tlačítek ◄►proveďte změny.

Blokování kanálů: Tato funkce umožňuje zablokovat přístup k některým kanálům. (Blokované v menu Editace 
kanálů).
Můžete si vybrat mezi Ano pro zapnutí nebo Ne pro vypnutí této funkce. Pomocí tlačítek◄► proveďte změny.

Nové heslo: K zadání nového hesla použijte numerická tlačítka na dálkovém ovladači (1 až 9).

Potvrzení hesla: K potvrzení nového hesla použijte numerická tlačítka na dálkovém ovladači (1 až 9).

III.6) Nastavení menu
Toto menu umožňuje nastavení zobrazení informací, průhlednosti...
Ke změně použijte tlačítka ◄►.

Informativní lišta: Můžete si vybrat mezi 1 až 10 sekund pro zobrazení informativní lišty, která se objeví při každém 
přepnutí kanálu.

Průhlednost: Můžete si vybrat mezi Vypnuto, 10 až 40% průhlednost zobrazeného menu.

III.7) Seznamy oblíbených
Toto menu umožňuje přejmenování seznamů oblíbených.
1) Tlačítky ▼▲ vyberte seznam, který chcete přejmenovat.
2) Stiskněte tlačítko OK.
3) Zobrazí se tabulka se znaky. Pomocí tlačítek ◄►▼▲vyberte požadovaná písmena. Po dokončení stiskněte 
modré tlačítko pro uložení nového názvu.

III.8) LNB napájení
Toto menu obsahuje některé důležité funkce pro váš přijímač.
Ke změně použijte tlačítka ◄►.

LNB napájení: Zapne nebo vypne LNB napájení vaší paraboly. Ve výchozím nastavení je vždy Zapnuto.
Pokud zvolíte Vypnuto, bude signál z paraboly vypnutý.

Bzučák: Umožňuje zapnout nebo vypnout bzučák zaměření antény. Je-li aktivní, je přítomen ve všech menu nebo 
ukazatelích signálu a kvality, bzučák vydá zvuk, když se nacházíte naproti satelitu nebo ne.
Pokud zvolíte Vypnuto, nebude zvuk slyšitelný.

Automatický pohotovostní režim: Přepne přijímač do režimu spánku po určité době nečinnosti. Můžete si vybrat 
mezi Vypnuto, 60, 120 nebo 180 minut.
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IV. Nástroje

Toto menu umožňuje přístup k informacím o vašem přijímači, k hrám... Skládá se ze 4 podmenu:

1. Informace 
2. Výchozí nastavení
3. Aktualizace softwaru
4. Přehrávač multimediálních souborů na USB

IV.1) Informace
Toto menu zobrazuje informace o vašem přijímači jako číslo verze softwaru...
Pro opuštění tohoto menu stiskněte tlačítko EXIT. 

IV.2) Výchozí nastavení
Toto menu umožňuje obnovit tovární nastavení přijímače. To znamená, že všechna vaše nastavení a vyhledané
nové kanály budou smazány.
Stiskněte tlačítko OK a zadejte heslo (přednastavené 0000).
Na obrazovce se zobrazí žádost o potvrzení. Vyberte ANO pro potvrzení nebo NE pro zrušení.
POZOR: Po potvrzení budou všechna data trvale smazána!

IV.3) Aktualizace softwaru
Toto menu umožňuje aktualizovat software v přijímači, uložit seznamy kanálů nebo vložit nový seznam.

K dispozici jsou 2 možnosti aktualizace: přes satelit (nepoužito) nebo přes USB
Nejprve stačí ověřit na našich webových stránkách www.optex.fr, je-li k dispozici nová verze softwaru. 
Pokud je, stáhněte zabalený soubor, který obsahuje aktualizaci a soubor s vysvětlením.

IV.3.a) Aktualizace přes USB
Jak udělat aktualizaci?
1) Stáhněte na naší stránce www.optex.fr soubor s aktualizací.
2) Rozbalte soubory na USB klíč nebo externí pevný disk (nejsou součástí dodávky)
3) Vložte klíč nebo pevný disk do USB portu na přijímači.
4) V menu aktualizace vyberte možnost «Aktualizace přes USB» a potvrďte tlačítkem OK.
5) Pak vyberte soubor s aktualizací a potvrďte tlačítkem OK.
DŮLEŽITÉ: Nepřerušujte proces aktualizace, hrozí poškození přijímače.

Objeví se ukazatel průběhu, který ukazuje stav postupu aktualizace.
Konečná zpráva vám doporučí vypnout a potom opět zapnout přijímač, aby byla aktualizace zohledněna.

IV.3.b) Aktualizace přes satelit
Tato možnost aktualizace není k dispozici na vašem přijímači.

IV.3.c) Exportovat seznam
Tato volba umožňuje exportovat seznam kanálů se všemi vašimi nastaveními, seznamy oblíbených...  Vyberte tuto 
možnost a pak stiskněte tlačítko OK. Seznam bude uložen na USB. Soubor bude mít příponu *.udf

IV.3.d) Vložit seznam
Tato volba umožňuje vložit seznam kanálů, který jste předtím uložili. Vyberte tuto možnost a pak stiskněte tlačítko 
OK. Pak vyberte soubor s příponou *.udf, přemístěte kurzor na Spustit a potvrďte tlačítkem OK. 



23

IV.4) Přehrávač multimediálních souborů na USB
Toto menu umožňuje přístup k multimediálnímu obsahu na USB disku, připojenému k přijímači. (Není součástí dodávky)
V tomto menu si můžete zobrazit všechny fotografie, poslouchat svou oblíbenou hudbu a prohlížet vaše videa.
Přemístěte kurzor na toto menu a stisknutím tlačítka OK ho otevřete. Je přístupné i přímo, mimo menu, díky tlačítku USB.

1 2

3

Obrazovka vypadá jako průzkumník. Máte přístup k složkám a souborům, které jsou čitelné pro přijímač.
1. Zobrazuje seznam souborů
2. Zobrazuje informace o vybraném souboru
3. Zobrazuje funkční tlačítka

Použití tlačítek 
- Žluté tlačítko zobrazí seznamy. Můžete si vybrat mezi seznamem Hudba a seznamem Fotky.
Abyste mohli zobrazit soubory v jednotlivých seznamech, musíte nejprve přidat soubory. 

- Modré tlačítko umožňuje volbu režimu opakování. Opakovaně stiskněte toto tlačítko pro změnu
režimu opakování. Můžete si vybrat mezi opakovat 1krát, celý adresář a náhodné opakování. 

- Zelené tlačítko umožňuje třídění seznamu souborů. Stiskněte toto tlačítko, tlačítky ▼▲ vyberte druh třídění a stiskněte tlačítko 
OK pro potvrzení. Můžete si vybrat mezi Výchozí, NÁZEV (A - Z), NÁZEV (Z-A), nejprve obrázky a nejprve hudba.

- Tlačítko 0 umožňuje přidat veškerou hudbu do přehrávaného seznamu skladeb.

- Tlačítko 1 umožňuje přidat všechny fotky do seznamu prohlížených fotek.

- Tlačítko FAV umožňuje přidat soubor, který byl vybrán v seznamu, do seznamu přehrávaného.
Vyberte soubory v celkovém seznamu a stiskněte tlačítko FAV na dálkovém ovladači. Při každém stisknutí se zobrazí  zpráva 
«Čekejte prosím».

Jak poslouchat hudbu?
1) Tlačítky ▼▲vyberte ze seznamu souborů požadovanou skladbu.
2) Stiskněte tlačítko OK. Začne přehrávání.

Jak přehrát video?
1) Tlačítky ▼▲vyberte ze seznamu souborů požadované video.
2) Stiskněte tlačítko OK. Začne přehrávání videa.

Jak zobrazit fotku?
1) Tlačítky  ▼▲vyberte ze seznamu souborů požadovanou fotku.
2) Stiskněte tlačítko OK. Fotka se objeví na obrazovce.
Použijte tlačítka ▼▲k přesunu z jedné fotografie na druhou.
Použijte tlačítka ◄►k pootočení.
Tlačítko OK zapne nebo vypne přechodové efekty mezi každou fotkou.

Můžete také zobrazit své fotografie jako miniatury. Když jste v režimu zobrazení fotky, stiskněte tlačítko M/P na dálkovém 
ovladači. Na obrazovce se zobrazí 9 fotek.
K přemisťování kurzoru mezi těmito fotkami použijte tlačítka ▼▲◄►.
K přesunu z jedné stránky na druhou použijte tlačítka P+ a P- na dálkovém ovladači.
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Můžete také přiblížit nebo oddálit fotografie. Zoom zvětšuje od x1 do x16. Chcete-li změnit tyto hodnoty, opakovaně stiskněte 
tlačítko ZOOM na dálkovém ovladači.
Nejprve vyberte požadovanou fotografii a potom stiskněte tlačítko OK pro zobrazení normálně.
Opakovaně stiskněte tlačítko ZOOM, dokud se nezobrazí požadovaný zoom. Potom můžete přesouvat kurzor funkce 
zoom zleva doprava nebo shora dolů pomocí tlačítek ▼▲◄►.
Chcete-li ukončit zoom, stiskněte EXIT.

Seznam přehrávaných skladeb
Když přidáte hudbu do přehrávaného seznamu, pokud vyberete položku seznam Hudba, zobrazí se okno, v němž můžete:

Červené tlačítko: Přehraje vybraný hudební soubor
Oranžové tlačítko: Odstraní vybraný hudební soubor
Modré tlačítko: Odstraní všechny hudební soubory
Pozn.: Soubory budou odstraněny pouze z přehrávaného seznamu a nikoli z USB disku. 
 

Seznam prohlížených fotek
Když přidáte fotky do přehrávaného seznamu, pokud vyberete položku seznam Fotky, zobrazí se okno, v němž můžete:

Červené tlačítko: Zobrazí vybranou fotografii
Zelené tlačítko: Umožňuje nastavit promítání fotek.
* Doba promítání: Nastaví čas zobrazení mezi každou fotkou. Můžete si vybrat mezi 1 až 10 sekund.
* Opakování promítání: Zapne nebo vypne opakování promítání. Můžete si vybrat mezi Zapnuto a Vypnuto. Pokud
zapnete tuto funkci, budou se fotografie opakovat do nekonečna.
Oranžové tlačítko: Odstraní vybranou fotku
Modré tlačítko: Odstraní všechny fotky
Pozn.: Soubory budou odstraněny pouze z přehrávaného seznamu a nikoli z USB disku. 

V. Hry
Váš přijímač obsahuje 3 hry: Tetris, Othello a Sudoku. Vyberte požadovanou hru a stiskněte tlačítko OK pro 
otevření.

VI. Nastavení nahrávání
Toto menu umožňuje provádět všechna nastavení týkající se vašeho USB disku. (nastavení Timeshiftu, formátování 
disku...)
Pozn.: Toto menu bude přístupné, pouze když je USB disk připojen a rozpoznán přijímačem. V opačném případě 
budou všechna menu týkající se vašeho USB disku neaktivní (šedá) a nepřístupná.

Toto menu se skládá z 3 podmenu: 

1. Správce záznamů
2. Informace o disku
3. Nastavení rekordéru

VI.1) Správce záznamů
Toto menu poskytuje přístup ke všem záznamům, které jste uložili na vašem USB disku. Pro přístup do tohoto 
menu stiskněte tlačítko OK.
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1

2

4

3

1. Ukazuje název kanálu zaznamenaného programu
2. Ukazuje počáteční a koncový čas záznamu a délku a velikost souboru.
3. Zobrazí náhled nahraného programu.
4. Zobrazí se seznam všech vašich záznamů.
5. Ukazuje dostupné funkce prostřednictvím barevných tlačítek.

VI.1.a) Přehrávání nahraného programu
Stisknutím tlačítka OK otevřete menu. (To je také přímo přístupné přes tlačítko MOVIE.) Chcete-li přehrát nahraný 
program, pomocí tlačítek  ▼▲ vyberte požadovaný program a stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se informativní lišta 
jako na snímku.

1 2

34 5

6

1. Ukazuje název kanálu zaznamenaného programu (nebo nový název, který jste zadali)
2. Ukazuje datum a čas
3. Udává celkovou dobu programu
4. Udává uplynulý čas
5. Ukazuje využité místo na USB disku
6. Ukazuje formát, ve kterém byl zaznamenán program

Tlačítko Stop zastaví přehrávání programu.
Tlačítko Pause pozastaví přehrávání záznamu.
Tlačítka ◄◄ a ►► umožňují udělat rychlý posun vpřed nebo vzad. Rychlost se může lišit od X2 do X24.
Zelené tlačítko umožňuje umístit značky na záznamu.
Modré tlačítko poskytuje přímý přístup k jednotlivým značkám.

- Funkce označení 
Umožňuje souborů dát značky na nahraný soubor. To usnadňuje rychlý přístup do míst, které jste si vybrali. Při 
přehrávání záznamu, stiskněte tlačítko INFO pro zobrazení informativní lišty.

K přemisťování kurzoru použijte tlačítka ◄►.
Pokud chcete umístit značku, stiskněte zelené tlačítko na dálkovém ovladači. Pod ukazatelem postupu se objeví 
červená značka.
Chcete-li přejít přímo na značky, které jste udělali, stiskněte tlačítko INFO pro zobrazení informativní lišty, pak 
opakovaně stiskněte modré tlačítko pro přístup k jednotlivým značkám.
Kurzor se bude přesouvat ze značky na značku.
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Pozn.: Vytvořené značky budou uloženy se záznamem, což znamená, že jestliže budete přehrávat 
znovu program, značky tam vždy budou.

- Funkce Obnovení přehrávání 
Umožňuje obnovit přehrávání záznamu, který jste dříve přehrávali, ale zastavili před koncem. Můžete si vybrat mezi 
možnostmi Ano nebo Ne. 

VI.1.b) Přejmenování nahraného programu
Tato funkce vám umožní přejmenovat nahraný program. Tlačítky ▼▲vyberte ze seznamu program, který chcete 
přejmenovat, a stiskněte červené tlačítko na dálkovém ovladači. Zobrazí se tabulka se znaky.
použijte tlačítka ▼▲◄► k přemisťování kurzoru a tlačítko OK pro potvrzení vybraného písmena.
Červené tlačítko: Vymaže aktuální název písmeno po písmenu zprava doleva.
Žluté tlačítko: Umožňuje přepínat mezi malými a velkými písmeny.
Modré tlačítko: Potvrdí změny.
Když jste zadali nový název programu, stiskněte modré tlačítko na dálkovém ovladači.

VI.1.c) Odstranění nahraného programu
Tato funkce vám umožní smazat nahraný program. Tlačítky ▼▲ vyberte ze seznamu program, který chcete vyma-
zat,  a stiskněte modré tlačítko na dálkovém ovladači. Napravo od programu se objeví modrý křížek.
Pro potvrzení stiskněte tlačítko EXIT. Teď zbývá potvrdit žádost o potvrzení výběrem možnosti Ano.
Pozor: Po ukončení tohoto menu budou vybrané programy trvale smazány.

VI.1.d) Uzamknutí nahraného programu
Tato funkce vám umožní uzamknout nahraný program. Tlačítky ▼▲ vyberte ze seznamu program, který chcete 
uzamknout, a stiskněte zelené tlačítko na dálkovém ovladači.
Bude po vás vyžadováno heslo, přednastavené «0000». Napravo od zvoleného programu se objeví modrý zámek.
Chcete-li odemknout program, stiskněte znovu zelené tlačítko na dálkovém ovladači a zadejte heslo. Zámek zmizí.

VI.2) Informace o disku
Toto menu poskytuje přístup k informacím o vašem USB disku. (celkové místo, volné místo...)
Když chcete vstoupit do tohoto menu, přemístěte kurzor na toto menu a stiskněte tlačítko OK.
Uvidíte tyto informace:

* Název disku: Udává název vašeho USB disku. 
* Celkové místo: Odpovídá celkové velikosti vašeho USB disku.
* Volné místo: Odpovídá volnému místu na vašem disku.
* Volné místo pro nahrávání: Odpovídá volnému místu pro nahrávání.
* Timeshift: Fixní velikost nutná k provozu funkce Timeshift na vašem přijímači.
* Místo pro nahrávání: Odpovídá skutečnému volnému místu pro nahrávání.
* Systémové soubory: Odpovídá typu použitých oddílů. (FAT 32 nebo NTFS)
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VI.2.a) Formátování USB disku
Toto menu umožňuje formátovat váš USB disk. Pro přístup k této funkci stiskněte červené tlačítko. 
Bude po vás vyžadováno heslo, zadejte přednastavené heslo 0000.
1) Pomocí tlačítek ◄► vyberte formát oddílu mezi FAT32 a NTFS.
2) Přemístěte kurzor na tlačítko OK a potvrďte tlačítkem OK.

POZOR: Při zahájení formátování budou všechna data v tomto oddílu trvale odstraněna.

VI.2.b) Nastavení
Tato funkce umožňuje výběr druhu záznamu.
Pomocí tlačítek ◄► vyberte požadovanou možnost a potvrďte tlačítkem OK.

VI.3) Nastavení rekordéru
Toto menu umožňuje nastavit Timeshift na přijímači a druh záznamu... Pro přístup k tomuto menu přemístěte kurzor 
na toto menu a stiskněte tlačítko OK. 
Ke změnám použijte tlačítka ◄►.

Timeshift : Máte na výběr mezi Zapnuto a Vypnuto. 
Co je to Timeshift?
Technologie hardwarová (v přijímači DVB-T nebo satelitu) nebo softwarová (na PC), která slouží k tomu, aby 
přerušila živé televizní vysílání a později jej znovu přehrála. Od okamžiku přerušení je tok vysílání zaznamenáván na 
pevný disk. 
Při obnovení přehrávání je pokračování programu vysíláno od okamžiku přerušení, zatímco záznam zbytku vysílání 
dál pokračuje. Jedná se tudíž o poloviční záznam.

Konkrétní příklad
Díváte se na fotbalový zápas a 20 minut po jeho začátku zazvoní telefon! Podvědomě tedy stisknete tlačítko 
Pause. Hovoříte asi 15 minut, zavěsíte a vrátíte se k televizoru.
 Stačí stisknout tlačítko Play, opustíte tento režim a zobrazíte pokračování vašeho zápasu od stejného okamžiku, ve 
kterém jste stiskli tlačítko Pause poprvé. (Přijímač dál nahrává pokračování zápasu a ukazuje vám dokonce dobu!)

Doba skoku při přehrávání: Tento parametr umožňuje nastavit dobu skoků při přehrávání nahraného programu. 
Máte na výběr mezi 30s, 1 minuta, 5 minut, 10 minut a 30 minut. 
Velikost souboru TS: Umožňuje výběr maximální velikosti souboru, když se nacházíte v režimu TS. Soubor záz-
namu bude rozdělen do několika souborů.
Timeshift nahrávání: Nahraje data Timeshiftu. To znamená, že když se nacházíte v režimu Timeshift a rozhodnete se 
nahrávat, přijímač zaznamená Timeshift + záznam.
Aktivovat titulky: Zaznamená titulky se záznamem.  
Záznam PS: Můžete si vybrat mezi Zapnuto nebo Vypnuto.

Pokud zvolíte Vypnuto, bude záznam ve formátu TS. Tento formát umožňuje zaznamenat všechny informace týka-
jící se programů. (Všechny zvukové stopy, titulky...)
Soubor bude uložen na USB disk v adresáři pod názvem [TS] + datum + čas + název kanálu. Bude mít příponu  
*.dvr.

Pokud zvolíte Zapnuto, bude záznam ve formátu PS. Tento formát umožňuje zaznamenat pouze vysílaný program 
ve formátu MPEG. Soubor bude uložen na USB disk v adresáři pod názvem [PS] +datum + čas + název kanálu. 
Bude mít příponu *.mpg.
Výhodou tohoto typu záznamu je velikost nahraného souboru, která je mnohem menší než v režimu TS. 
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VII. PROBLÉMY

OBECNÝ PROVOZ      
• Na obrazovce se zobrazuje zpráva „ŽÁDNÝ SIGNÁL“!
1. Zvolený kanál změnil frekvenci.
2. Zkontrolujte připojení koaxiálního kabelu.
3. Vaše parabola se možná pohnula. Je nutné ji seřídit.
4. Funkce LNB napájení není zapnuta. (Je naprosto nezbytné, aby byla ON.

• Dálkový ovladač neodpovídá!
1. Baterie jsou vybité (vyměňte je)
2. Dálkový ovladač není správně namířen nebo jste příliš daleko od přijímače.

• Vidíte obraz, ale chybí zvuk!
1. Kabel skart není správně dotlačen nebo se nejedná o kabel s 21 kolíčky.
2. Hlasitost přijímače je na minimu.
3. Je zapnuta funkce NĚMÝ.

• Obraz se zobrazuje, ale ve formě čtverečků! (Nekvalitní obraz)
1. Signál přijímaný vaší parabolou je příliš slabý. Budete asi muset změnit směr antény nebo přidat zesilovač.
2. Špatné připojení mezi koaxiálním kabelem a konektorem F může být příčinou problému.

• Zobrazuje se zpráva „Špatný nebo chybějící signál“!
1. Zkontrolujte připojení mezi přijímací hlavou a přijímačem.
2. Zkontrolujte polohu vaší paraboly. Změňte orientaci v případě potřeby.
3. Zkontrolujte sílu signálu v menu Nastavení antény.

• Nelze nastavit nahrávání na časovači!
1. Ověřte, že žádné předchozí nastavení není v rozporu s novým nastavením.
2. Zkontrolujte, zda celkový seznam nastavení. je plný

• Nevzpomínáte si na své heslo a chcete provést inicializaci!
1. Použijte hlavní heslo « 0000 »

• Přijímač po vyhledávání nenalezl žádný kanál!
1. Ujistěte se, že nastavení parametrů antény v menu je správně.     
          
  
• Nemůžete po vyhledávání sledovat kódované kanály jako TF1!
1. Váš přijímač je přijímač Free to Air, proto můžete sledovat pouze bezplatné kanály.

PROVOZ USB       
• Přijímač odmítá nahrávat na disk!
1. Ujistěte se, že váš USB disk je připojen.
2. Ověřte, zda byl správně zformátován.
3. Volné místo není dostatečné pro nové záznamy.
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• Nemůžete přepnout kanál během nahrávání!
1. Přijímač umožňuje přepínat kanály během nahrávání, ale pouze mezi kanály téhož transpondéru. (stejné 

frekvence).
2. Nejsou žádné jiné kanály na transpondéru, na němž právě nahráváte kanál.
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VIII. TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

Tuner      
Provozní frekvenční pásmo:  950 ~ 2150 MHz
Úroveň vstupního signálu RF: -25 ~ -65 dBm
Vstupní impedance: 75 Ohm

Lnb      
Napájení/polarizace: Vertikální/13 V ; Horizontální/18 V
Výpadek napájení: max.1VDC 
Impedance 22 kHz: 500 Ohm
Frekvence 22 kHz: 22 kHz +/- 4 kHz

Dekodér obrazu    
Výstupní formát: Auto / 480i / 480p / 576i / 576p

Demodulátor     
Demodulace: QPSK

Konektor     
Anténa: Typ «F» IEC 169-24 (1 vstup/1 výstup) 
Skart: 1 výstup pro připojení k TV
USB: 1 vstup/výstup USB pro aktualizaci, nahrávání a multimediální soubory
HDMI: HDMI výstup 1.3

Přední strana/Dálkový ovladač   
INFRAČERVENÝ senzor: 38 kHz
Použité baterie: 2 x 1,5 V

Obecné údaje    
Zdroj: 220VAC až 240VAC
Spotřeba při provozu: max. 8 W
Spotřeba v pohotovostním režimu: < 0,5 W
Provozní teplota: -5 °C až +40 °C
Vlhkost: 40 RH až 90 RH

Fyzikální údaje    
Rozměry: 210 x 145 x 40 mm
Hmotnost: 1 kg
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