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BEZPEČNOST

1) Než začnete s instalací, pozorně si přečtěte
Pro svou vlastní ochranu si nejdříve přečtěte níže uvedené pokyny:
• Váš přijímač má na zadní straně hlavní vypínač. Doporučujeme vám, abyste jej vypnuli pokaždé, 
když je bouřka nebo když přijímač delší dobu nepoužíváte.
• Přijímač umístěte na dobře odvětrávaném místě. Nepokládejte na něj jiný elektrický přístroj.
• Neinstalujte přijímač poblíž tepelného zdroje jako radiátor nebo jiný přístroj, jenž produkuje teplo.
• Neinstalujte přijímač na vlhkém místě.
• Nepřipojujte ani nijak neupravujte kabely, pokud je přijímač zapojen do zásuvky.
• Nečistěte přijímač tekutinou, mohla by do něj zatéct.
• Neotvírejte přijímač sami. Způsobilo by to anulování záruky.
• Nepřerušujte spouštěcí proces. 

2) Obsah balení
Balení vašeho přijímače obsahuje:
• Přijímač 
• Dálkový ovladač
• 2 baterie 1,5 V
• 1 kabel HDMI
• Tento návod k obsluze
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A. POPIS

A. Přední strana 

1. Alfanumerický displej: Ukazuje název zvoleného programu
2. Tlačítko POWER: Zapne přijímač nebo jej přepne do pohotovostního režimu.
3. CH+/CH-: Tlačítka pro přepínání programů bez pomoci dálkového ovladače.
4. PCMCIA: 2 vstupy pro moduly PCMCIA. 

B. Zadní strana

 

1. LNB1 IN: Připojte vstupní kabel antény na tento vstup.
2. LNB1 OUT: Tento výstup použijte k připojení analogového demodulátoru.
3. Ethernet: Pro připojení vašeho přijímače k síti použijte kabel RJ45.
4. RS232: Po připojení kabelu RS232 k tomuto konektoru umožňuje provést aktualizaci.
5. HDMI: Dodaným kabelem HDMI propojte přijímač s televizorem.
6. USB: Umožňuje připojení disku USB, klíče nebo externího pevného disku. 
7. TV: Umožňuje připojení vašeho televizoru na tento konektor pomocí kabelu skart (21 kolíků).
8. Optický kabel: Umožňuje připojení zesilovače Home Cinema optickým kabelem.
9. Koaxiální kabel: Umožňuje připojení zesilovače Home Cinema koaxiálním kabelem.
10. Zvuk L a R: Umožňuje připojení zesilovače nebo kanálu Hi-fi kabelem RCA.
11. Výstup YUV: Umožňuje propojení s vaším televizorem kabelem YUV.
12. POWER: Vypínač napájení ON/OFF. Umožňuje vypnutí vašeho přijímače.

1 2 3 4
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A. POPIS

C. Dálkový ovladač
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A. POPIS

1. Zapíná a vypíná přijímač.
2. Zobrazí informace.
3. Umožňuje přímou volbu kanálu TV nebo rádia.
4. Umožňuje volbu zvukového kanálu. (Pravý, levý nebo stereo)
5. Umožňuje volbu režimu TV nebo Rádio.
6. Zobrazí údaje EPG, jsou-li dostupné.
7. Vypne nebo zapne zvuk vašeho přijímače.
8. Umožňuje opustit menu nebo se vrátit do předcházejícího menu.
9. Zobrazí základní menu nebo umožní vrátit se do předcházejícího menu.
10. Potvrdí vaši volbu nebo zobrazí seznam kanálů TV.
11. Umožňuje přepínání kanálů nebo přemisťování v menu.
12. Umožňuje zvýšení nebo snížení hlasitosti nebo změnu parametrů v menu.
13. Umožňuje přerušení obrazu.
14. Umožňuje vlastní odpojení USB.
15. Zobrazí poslední zvolený kanál.
16. Umožňuje přidat oblíbené kanály do seznamu oblíbených, existuje-li nějaký.
17. Zobrazí titulky, jsou-li dostupné.
18. Zobrazí informace TELETEXTU, jsou-li dostupné. 
19. Umožňuje přemisťování kurzoru z jedné stránky na druhou.
20. Provede přímý záznam na váš disk USB.
21. Umožňuje přiblížení nebo vzdálení obrazu (funkce ZOOM).
22. Umožňuje rychlý posuv dopředu nebo dozadu během přehrávání zaznamenaného pro-
gramu.
23. Zastaví právě probíhající nahrávání nebo přehrávání záznamu.
24. Umožňuje posunout se dopředu nebo dozadu po předem nastavených skocích.
25. Přehraje zaznamenaný program nebo obnoví přehrávání v režimu Timeshift.
26. Umožňuje zvolit zpomalený režim během přehrávání záznamu
27. Umožňuje udělat přestávku pro zapnutí Timeshiftu u vybraného programu.
28. Umožňuje změnit rozlišení obrazovky (1080i, skart, …).
29. U vybraného programu zobrazí dostupné jazyky.
30. Zobrazí různé zorné úhly podle druhu programu (fotbalový zápas, …).
31.  Umožňuje vstoupit do části STYX MÉDIA LINK.
32. Umožňuje vstoupit do části přijímače MULTIMÉDIA
33. Umožňuje editaci parametrů zvoleného programu (PID, …).
34. Umožňuje vstoupit do News OPTEX, času... (WEB)
35. Umožňuje zvýšení nebo snížení hlasitosti v kterémkoliv okně menu.
36. Umožňuje přepnutí programu.
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B. ZAPOJENÍ PŘIJÍMAČE

Toto schéma ukazuje, jak při instalaci vašeho přijímače zapojit kabely.

B.1) Schéma standardního zapojení

B.2) CI slot (Čtecí zařízení dekódovacích karet)    
Některé stanice TV a radiostanice jsou placené a jedinou možností, jak 
je zobrazit, je vložit do vašeho přijímače modul, který jejich zobrazení 
umožní. 
Váš přijímač počítá s vložením 2 modulů s názvem PCMCIA nebo s uni-
verzálním rozhraním.
1) Vložte modul PCMCIA do jednoho ze slotů (umístění) vašeho 
přijímače.
2) Pak vložte do modulu svou dekódovací kartu.
3) Poté můžete zhlédnout veškeré informace spjaté s modulem nebo 

dekódovací kartou v menu Nastavení/Modul CI

B.3) Kabel antény

Připojte kabel vedoucí z hlavy vaší parabolické antény na vstup LNB IN 
vašeho přijímače.

Jestliže používáte druhé zařízení pro příjem satelitu, použijte pro 
připojení kabelu výstup LNB OUT.

PS: Připojení se uskuteční koaxiálním kabelem 17 nebo 19VATC po-
mocí konektoru typu „F“ (dutinka).
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B. ZAPOJENÍ PŘIJÍMAČE

B.4) Kabel HDMI
Na vašem přijímači máte 3 možnosti připojení:

* pomocí kabelu HDMI
K propojení přijímače s televizorem použijte dodaný kabel.

* pomocí kabelu YUV
K připojení vašeho přijímače použijte kabel YUV (nedodán).
Poznámka: Toto připojení umožňuje získat pouze videosignál. Ch-
cete-li také audiosignál, musíte použít konektory typu RCA (pravý/
levý).

* pomocí kabelu skart
K připojení vašeho přijímače použijte kabel skart.
PS: Tento druh připojení neumožňuje obnovení vysokého rozlišení.

B.5) Konektor audio RCA
K získání signálu z levého a pravého zvukového kanálu použijte 
tyto 2 konektory a kabel audio RCA. (nedodán, červený a bílý)    

Tyto konektory můžete propojit přímo s vaším televizorem nebo 
audio systémem jako např. zesilovač...

K propojení vašeho přijímače se zesilovačem HomeCinema použijte 
optický kabel. (S/PDIF)

B.6) Připojení USB
Připojte disk USB k portu USB na zadní straně přijímače.
Můžete připojit buď klíč, nebo pevný disk, ať už samo-napájecí 
nebo s externím napájením.
Poté budete moci nejen vstoupit do všech částí menu Styx Multimé-
dia, STYX-link, ..., vašeho přijímače, ale rovněž nahrávat přímo na 
tento disk.
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C. PRVNÍ SPUŠTĚNÍ

1) Napájecí kabel vašeho přijímače zapojte do zásuvky 220 V a poté vypínač na zadní straně de-
jte na ON. (Zapnout)
2) Pak stiskněte buď tlačítko POWER na přední straně přijímače, nebo tlačítko  na dálko-
vém ovladači. Nyní přijímač zobrazí následující zprávu: bootloader>>kernel loading>>system 
loading>>Optex styx K

Když zapnete váš přijímač poprvé nebo po inicia-
lizaci, tj. po uvedení do počátečního stavu, objeví 
se obrazovky jako na vedlejším snímku, které vám 
umožní váš přijímač rychle nainstalovat.

Krok č. 1
Nejprve zvolte jazyk menu i přednastavený jazyk 
zvuku na vašem přijímači. Ke změně parametrů 
použijte tlačítka ◄► a k přechodu z jednoho 
parametrů na druhý tlačítka ▲▼.
Po dokončení vaše změny uložte stisknutím 
tlačítka  a přejděte ke kroku č. 2.
Krok č. 2

Poté vyberte satelit pro vyhledávání a případně proveďte nastavení (DiSEqC...) nutná pro toto 
vyhledávání.
Ke změně parametrů použijte tlačítka ◄► a k 
přechodu z jednoho parametrů na druhý tlačítka 
▲▼.
Po dokončení výběru přemístěte kurzor na para-
metr „Možnosti vyhledávání“, poté uložte stisknu-
tím tlačítka  a stisknutím tlačítka  spusťte 
vyhledávání kanálů.
Více informací týkajících se nastavení jednotlivých 
parametrů naleznete v § II.2).

Přijímač nyní provede skenování všech kanálů TV a rádií satelitu, který jste vybrali. Po dokončení 
vyhledávání opustí menu a zobrazí první kanál v seznamu. 
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D. FUNKCE PRO KAŽDÝ DEN

D.1) Hlasitost

Tlačítka : Stisknutím těchto tlačítek měňte hlasitost během sledování televize.
Tlačítko : Stisknutím tohoto tlačítka vypnete nebo zapnete na vašem přijímači zvuk.

D.2) Přepínání programů

K přepínání programů můžete použít buď tlačítka ▲▼, nebo tlačítka . Můžete rovněž nume-

rickými tlačítky na dálkovém ovladači zadat přímo číslo programu, který chcete zobrazit.
Tlačítko : Stisknutím tohoto tlačítka se vrátíte na poslední zobrazený program.

D.3) Informativní lišta
Při každém přepnutí programu se zobrazí lišta s veškerými informacemi o zvoleném programu.
Tlačítko : Stisknutím tohoto tlačítka zobrazíte první informativní lištu. Jestliže chcete zobrazit 
podrobnější informace, stiskněte toto tlačítko podruhé a potom potřetí.

1. Č. kanálu
2. Název kanálu + satelit, kmitočet
3. Ukazatelé úrovně a kvality signálu
4. Použitý výstup obrazu
5. Datum a čas
6. Aktuální a následující program

V této liště se mohou zobrazit též níže uvedené ikony:

se zobrazí, když je program vysílán ve vysokém rozlišení

se zobrazí, když program používá Dolby Digital

se zobrazí, když jsou dostupné titulky

se zobrazí, když je dostupný TELETEXT

se zobrazí, když je dostupný režim „mozaika“

se zobrazí, když je zvolený kanál placený (kódovaný)

se zobrazí, když je zvolený kanál blokovaný

se zobrazí pro vaši informaci, zda jste v režimu mono 
nebo stereo

6

51 2

3

4
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D. FUNKCE PRO KAŽDÝ DEN

Druhé stisknutí tlačítka 
Když je informativní lišta zobrazena a vy stisknete 
toto tlačítko podruhé, objeví se obrazovka jako na 
vedlejším snímku, jak s informacemi o současném 
programu, tak i o programu následujícím.
Čára v pravém horním rohu okna ukazuje progresi 
aktuálního programu.

Třetí stisknutí tlačítka 
Stisknete-li tlačítko potřetí, zobrazí se 
veškeré podrobnosti (jsou-li dostupné) o 
aktuálním programu (viz vedlejší snímek).
 
Chcete-li tyto informace skrýt, stiskněte na 
dálkovém ovladači tlačítko .

D.4) Seznam kanálů
Když se nacházíte mimo menu, stiskněte tlačítko 

 a zobrazí se seznam všech kanálů.
K výběru jednotlivých možností třídění pak použijte 
tlačítka ▲▼ a k přechodu z jednoho sloupce do 
druhého tlačítka ◄►.
Nyní zvolte požadovaný kanál a potvrďte tlačítkem 

. Kanál se zobrazí.

D.5) Seznamy oblíbených
Když se nacházíte mimo menu, stiskněte tlačítko 

 a zobrazí se 10 dostupných seznamů oblí-
bených.
K výběru vytvořeného seznamu oblíbených 
použijte tlačítka ▲▼, poté k přechodu do pravého 
sloupce tlačítka ◄►.
Když chcete přejmenovat zvolený seznam oblí-
bených, stiskněte tlačítko .
Když chcete editovat obsah zvoleného seznamu 
oblíbených, stiskněte tlačítko .
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D. FUNKCE PRO KAŽDÝ DEN

D.6) Rozlišení obrazovky
Když se nacházíte mimo menu, stiskněte tlačítko 

 a zobrazí se seznam dostupných rozlišení. 
Tlačítky ▲▼ vyberte požadované rozlišení a pak 
potvrďte tlačítkem .
Máte na výběr mezi 1080i-50 Hz, 720p-5 0Hz, 
576p-50 Hz a skartem PAL.

Díky tlačítku  můžete také měnit formát obrazu 
během přehrávání videa nebo záznamu, a to mezi 
níže uvedenými formáty:

Ukazuje, že se nacházíte 
v režimu celé obrazovky 
(Full screen)

Ukazuje, že se nacházíte v 
režimu kino (16/9)

Formát IPTV, používá 
se pro stream IPTV 
ve VLC

Ukazuje, že se nacházíte 
v původním režimu 
(totožný s formátem sou-
boru)

Ukazuje, že se nacházíte v 
režimu nízké rozlišení pro 
filmy a streamovaná videa s 
nízkým rozlišením.

D.7) Jazyk
Když se nacházíte mimo menu, stiskněte tlačítko 

 a zobrazí se seznam dostupných jazyků.
Tlačítky ▲▼ vyberte požadovaný jazyk a pak 
potvrďte tlačítkem .

D.8) Druh zvuku
Když se nacházíte mimo menu, stiskněte tlačítko 

 a můžete přepínat mezi jednotlivými režimy.
Budou se zobrazovat loga jako na vedlejším 
snímku.

znamená, že se nacházíte v režimu 
stereo
znamená, že se nacházíte v režimu 
mono levý kanál
znamená, že se nacházíte v režimu 
mono pravý kanál

V režimu PLAYBACK (přehrávání zaznamenaného 
programu nebo filmu), si můžete vybrat druh kódu 
použitých titulků. (Windows-, Uni- nebo ISO). K 
výběru použijte tlačítka ▲▼ a .

D.9) Funkce Zoom
Tato funkce umožňuje přiblížit nebo vzdálit část 
obrázku, na který se díváte.
Když se nacházíte mimo menu, stiskněte tlačítko  a tato funkce se zapne.
Potom stačí přemisťovat kurzor pomocí tlačítek ▲▼◄►.
Tuto funkci vypnete opětovným stisknutím tlačítka .
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D.10) Titulky
Když se nacházíte mimo menu, stiskněte tlačítko  a zobrazí se seznam dostupných titulků.
Potom v seznamu tlačítky ▲▼ vyberte požadované titulky a potvrďte tlačítkem .
V režimu PLAYBACK (přehrávání zaznamenaného programu nebo filmu) můžete přehrát externí 
titulky typu SRT, SMI nebo SUB. Je pouze třeba, aby titulky měly název totožný s videosouborem.
Potom stačí stisknout toto tlačítko a vybrat dotyčné titulky. 
Budete moci také provést synchronizaci titulků s videosouborem pomocí tlačítek ◄► a měnit 
dobu od -5 sekund do +5 sekund po krocích 0,1 sekundy. 

D.11) Teletext
Když se nacházíte vně menu, stiskněte tlačítko  a zobrazí se informace TELETEXTU, jsou-li 

dostupné.
K přemisťování v TELETEXTU použijte níže pop-
saná tlačítka.

Slouží k přímému zadání čísla stránek

Umožňuje přejít na předcházející 
stránku
Umožňuje přejít na následující stránku

Umožňuje přemisťování v Teletextu
Umožňuje přemisťování v Teletextu

D.12) Multifeed (příjem z více družic)
Některé programy umožňují zpřístupnění více záběrů, zejména při sportovních přenosech (fotba-
lový zápas)... Ty se nazývají multifeed.
Když se nacházíte vně menu, stiskněte tlačítko  a zobrazí se různé možnosti, pak tlačítky 
▲▼ vyberte požadovanou možnost a potvrďte tlačítkem .

D.13) Editační okno
Když chcete přejmenovat seznam oblíbených, kanál, satelit nebo záznam, zobrazí se okno, které 
bude pokaždé stejné a bude mít stejná tlačítka a funkce, které jsou popsané níže:

Pís-
meno

Slouží k výběru písmena pomocí tlačítek ▲▼ ◄► a  k 
potvrzení
Slouží k smazání písmena (zprava doleva)
Slouží k přepínání mezi režimem velkých/malých písmen, 
jakož i zobrazení speciálních symbolů
Uloží vaše změny
Zavře okno
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D.14) EPG (Elektronický průvodce programy)
Tato funkce umožňuje zobrazení informací EPG různých kanálů. Budete moci zobrazit programy 
aktuální, následující, ba i programy v průběhu dne, když jsou vysílány.
Když se nacházíte mimo menu, stiskněte tlačítko  a zobrazíte tyto informace. Viz níže uvedená 
obrazovka:

1. Zobrazuje veškeré informace o zvoleném kanálu a programu. Zobrazuje seznam kanálů. V 
tabulce je zobrazeno 7 kanálů. V každé chvíli můžete přepnout kanál stisknutím tlačítek ▲▼ 
na dálkovém ovladači. 

2. Ukazuje aktuální a následující program na zvoleném kanálu. K přechodu od jednoho k druhé-
mu použijte tlačítka ◄► na dálkovém ovladači. 

3. Zobrazuje různá funkční tlačítka. Budete moci provést nastavení záznamu, zobrazit seznam 
vašich záznamů...

Funkce níže uvedených tlačítek jsou:
Slouží k nastavení záznamu předem zvoleného programu
Slouží k nastavení přehrávání předem zvoleného pro-
gramu
Slouží k zobrazení seznamu všech nastavení

Uloží vaše změny

Zavře toto okno

Více informací o nastavení záznamu... viz kapitola  E. NAHRÁVÁNÍ.

1

3

4

2
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D.15) Tlačítko POWER 
Zapnutí vašeho přijímače: Zapojte váš přijímač do zásuvky a potom stiskněte vypínač na zadní 
straně. Stiskněte tlačítko POWER na přední straně nebo tlačítko  na dálkovém ovladači.   
Pohotovostní režim: Stisknutím tlačítka  vypněte přijímač do pohotovostního režimu. V tomto 
režimu můžete používat časovače a provádět záznamy.
Hluboký pohotovostní režim (Deep standby): Přibližně na 3 vteřiny stiskněte tlačítko  a přejdete 
do tohoto režimu. Když chcete znovu zapnout váš přijímač, stiskněte tlačítko  a přijímač se 
znovu úplně zapne. V tomto režimu nemůžete používat časovače a provádět záznamy.

D.16) Tlačítko WEB (vně menu)
Tato funkce umožňuje zobrazení novinek, nových 
informací,  toku RSS, předpovědi počasí, času v 
různých státech... 
Stačí zvolit tlačítky ◄► požadovanou možnost a 
potvrdit tlačítkem . V pravém rohu obrazovky se 
pokaždé zobrazí obrázek zvoleného kanálu.
Ke zvýšení nebo snížení hlasitosti použijte tlačítka 

.

D.16.a) OPTEX/STYX news
Tato část softwaru vám umožňuje získat všechny nejnovější informace týkající se společnosti OP-
TEX: novinky o produktech, informace o posledních dostupných verzích softwaru... 
1) Když se chcete do této části dostat, zvolte tlačítky ◄►  ikonu  a pak stiskněte tlačítko 

.
2) Potom zvolte jazyk zobrazení informaci pomocí tlačítek ▲▼ a stiskněte tlačítko  pro potvr-
zení.
3)  Nyní se informace zobrazí ve zvoleném jazyce. Pro pohyb dolů na zvolené stránce použijte 
tlačítka ▲▼  Pro pohyb mezi různými dostupnými stránkami použijte  tlačítka .

D.16.b) RSS
Tato část softwaru vám umožňuje zobrazit toky 
RSS různých webových stránek. Je možné přidat 
další stránky a obsahy... 

1) Když se chcete dostat do této části, zvolte 
tlačítky ◄► ikonu  a pak stiskněte 

tlačítko .

2) Potom tlačítky ▲▼ vyberte v le-
vém sloupci stát a stiskněte tlačítko ►. 
Přesunete se do pravé části.

3) Nakonec tlačítky ▲▼ zvolte tok RSS a 
potvrďte tlačítkem .
Pro pohyb dolů na zvolené stránce 
použijte tlačítka ▲▼. 
Pro pohyb mezi různými dostupnými strán-
kami použijte  tlačítka .
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D.16.c) Twitter
Tato část softwaru vám umožňuje zjistit, co se 
děje ve světě... Stačí spustit vyhledávání na 
požadované téma. 
1) Když se chcete do této části dostat, zvolte 
tlačítky ◄► ikonu  a pak stiskněte 
tlačítko .
2) Potom stiskněte tlačítko  a zobrazí se panel 
pro vyhledávání. Nyní zadejte téma vyhledávání.
3) Nakonec potvrďte vyhledávání stisknutím 
tlačítka  Zobrazí se výsledky související se 
zadaným tématem. 
Pro pohyb dolů na zvolené stránce použijte tlačítka  
▲▼. 

D.16.d) Předpověď počasí
Tato část softwaru vám umožňuje zobrazit 
předpověď počasí pro kterýkoli stát. 
Máte na výběr mezi «Aktuální počasí, Předpověď 
pro dnešní den a Předpověď na zítřek».
1) Když se chcete do této části dostat, zvolte 
tlačítky ◄► ikonu a v pak stiskněte 
tlačítko .
2) Potom tlačítky ▲▼ vyberte v levém sloupci stát 
a stiskněte tlačítko ►. Přesunete se do pravé části.
3)  Nakonec tlačítky ▲▼ vyberte požadovanou 
možnost a potvrďte tlačítkem .

D.16.e) Upozornění
Tato část softwaru vám umožňuje zobrazit různé 
informace společnosti OPTEX.
1) Když se chcete do této části dostat, zvolte 
tlačítky ◄►  ikonu  a pak stiskněte 
tlačítko .
2) Potom tlačítky ▲▼ vyberte v le-
vém sloupci stát a stiskněte tlačítko ►. 
Přesunete se do pravé části.
3) Nakonec tlačítky ▲▼ vyberte 
požadovanou možnost a potvrďte tlačítkem 

.

D.15.f) Čas ve světě
Tato část softwaru vám umožňuje zobrazit 
aktuální čas ve světě.
1) Když se chcete do této části dostat, zvolte 
tlačítky ◄► ikonu  a pak stiskněte 
tlačítko .
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Průvodce nahráváním

Disk USB

• Před záznamem na svůj disk USB se ujistěte, že je správně 
zformátován jako FAT32. Není-li tomu tak, použijte nástroj pro 
formátování v menu přijímače. Bude nyní ve formátu EXT2. 
(Linux)
Můžete také použít bezplatný software, jenž umožní zformá-
tování vašeho celého disku jako FAT32, a to na této adrese: 
http://www.fat32formatter.com/
• Před záznamem se ujistěte, že místo na disku USB je 
dostačující.
• Záznam nebude možné provést, když na disku nebude dos-
tatek volného místa.

Vysunutí disku USB
Po provedení záznamu nebo v případě, že váš disk USB 
nemůže být správně inicializován, doporučujeme vysunout 
disk stisknutím tlačítka 

Přehrávání (Playback)
Všechny záznamy na přijímači jsou uloženy v adresáři  Styx_
records. Dostanete se do něj stisknutím tlačítka . Poté 
stačí vybrat soubor a stisknout tlačítko . 

Přepnutí programu

Můžete přepínat programy, zatímco nahráváte jiný program 
na stejném transpondéru/polaritě.
2 možnosti:

• Programy můžete přepínat tlačítky  
• Stiskněte tlačítko  a pak použijte k výběru tlačítka ▲▼
.

Pohotovostní režim

• Během nahrávání není možné přepnout přijímač do pohoto-
vostního režimu
• Jestliže jste nastavili časovač a jestliže přijímač je v po-
hotovostním režimu, přijímač se zapne a provede záznam 
podle nastavení časovače. Přijímač se znovu vrátí do pohoto-
vostního režimu v okamžiku, kdy záznam bude dokončen + 1 
minuta.

Časovač Na uskutečnění záznamů nebo jednoduchých rezervací máte 
k dispozici 20 časovačů

Možné záznamy

Můžete nahrávat jak programy TV, tak rádia.
Program TV: Formát záznamu bude *.trp (ekvivalent 
přenosu stream)
Rádio: Formát záznamu bude *.trp

Rezervace Tato funkce umožňuje, že přijímač přepne program, TV nebo 
rádio, podle nastavení v časovači.

S tímto přijímačem budete moci nahrávat 3 různými způsoby, popsanými níže:

1) Přímý záznam
2) Záznam pomocí Timeshiftu
3) Záznam pomocí EPG
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E.1) Přímý záznam
Tento způsob je velmi jednoduchý a jeho použití rychlé. Stačí zvolit program, který chcete na-
hrávat, a pak na dálkovém ovladači stisknout tlačítko .

V dolní části obrazovky se objeví lišta jako na snímku:

Doba nahrávání bude shodná s dobou nastavenou 
v menu MULTIMÉDIA přijímače.
Můžete ji však změnit tlačítky ▲▼, a to v rozpětí 
od 10 do 180 minut.

Když chcete nahrávání zastavit, stiskněte 
tlačítko  nebo na dálkovém ovladači tlačítko 

. Zobrazí se žádost o potvrzení. Nyní vyberte 
ANO a potvrďte tlačítkem . Jinak stiskněte 
tlačítko .

E.2) Záznam pomocí Timeshiftu
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 záz-
nam 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 stis-
knete tlačítko . Hovoříte asi 15 minut, zavěsíte a vrátíte se k televizoru.
Nyní stačí stisknout tlačítko , opustíte tento režim a zobrazíte pokračování vašeho zápasu od 
chvíle, kdy jste stiskli tlačítko  poprvé. (Přijímač dál nahrával pokračování zápasu a ukazuje 
dokonce dobu!)
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Nastavení doby Timeshiftu se provádí v menu «MULTIMÉDIA» přijímače. V něm budete moci nas-
tavit dobu Timeshiftu, jež může být od 30 do 180 minut.

Stiskněte tlačítko  pro spuštění Timeshiftu a přerušení zvoleného kanálu. 
Objeví se lišta jako na snímku: 

Zobrazí se informace týkající se Timeshiftu.
1. Ukazuje název programu
2. Ukazuje uplynulou dobu
3. Ukazuje aktuální čas po obnovení přehrávání.

Když chcete obnovit přehrávání programu v okamžiku, ve kterém byl zastaven, stiskněte na 
dálkovém ovladači tlačítko  . V takovém případě budete moci pro rychlý posun dopředu nebo 
dozadu během přehrávání použít všechna tlačítka     . (Nazývá se také 
Playback) 

Když chcete Timeshift zastavit, stačí na dálkovém 
ovladači stisknout tlačítko .

Poznámka: Timeshift je soustavně zaznamenáván 
na disk USB. Můžete jej najít stisknutím tlačítka 

 na dálkovém ovladači. (V části Filmy/styx_re-
cords)
Soubor bude mít tento název  «TimeShift-datum-
čas».

E.3) Záznam pomocí EPG
Tento způsob nastavení záznamu je nejjednodušší a nejrychlejší. Jedinou podmínkou je, že musí 
být vysílány všechny údaje EPG.
PS: Je možné, že se žádné informace nezobrazí, to závisí na jejich přenosu prostřednictvím si-
gnálu.

Používaná tlačítka: 
◄►: Slouží ke změně dne.
▲▼ : Slouží k přechodu z jednoho programu na druhý

: Zavře okno
: Zobrazí další informace

1 2 3
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Menu EPG můžete zobrazit 2 způsoby: Buď zobrazíte všechny kanály s jejich aktuálními a násle-
dujícími programy, nebo zobrazíte dny v týdnu se všemi jejich programy. Pro přepnutí z jednoho 
způsobu na druhy stačí na dálkovém ovladači stisknout tlačítko .

  Způsob zobrazení č. 1     Způsob zobrazení č. 2
Způsob rezervace programu pro záznam nebo pro zapnutí přijímače zůstává stejný v obou 
způsobech zobrazení.

E.3.a) Způsob zobrazení č. 1
Jak provést nastavení?
1. Stiskněte tlačítko  a zobrazí se toto menu.
2. Tlačítky ▲▼ vyberte kanál, u něhož chcete 

zobrazit údaje EPG, a stiskněte tlačítko  .
3. Pomocí tlačítek ◄► přemístěte kurzor na 

aktuální nebo následující program, pro který 
chcete provést nastavení.

4. Stiskněte tlačítko  a provede se rezervace 
záznamu, nebo tlačítko  a provede se re-
zervace zobrazení.

Když se kurzor nachází na programu, tlačítko  umožňuje jej zobrazit v pravé horní části obrazo-
vky. Druhé stisknutí tohoto tlačítka zobrazí kanál v režimu celé obrazovky.
Tlačítko  zobrazí podrobnosti o zvoleném programu. 

Nachází-li se program v seznamu, zjistíte, že všechny jeho parametry již byly opraveny. (Datum, 
počáteční čas a doba) Způsob stejně jako dobu však můžete změnit tlačítky ◄►.   
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Jestliže se program v seznamu nenachází, můžete 
i přesto provést rezervaci zobrazení nebo záznamu, 
ale v tomto případě bude nutné vyplnit všechny 
níže popsané parametry:

• Způsob: Vyberte, s jakou frekvencí se bude 
činnost provádět. Máte na výběr mezi Jednou, 
Denně, Týdně a Denně (pondělí-pátek).

Jednou znamená, že přijímač použije časovač 
jedenkrát.
Denně znamená, že přijímač použije časovač 
každý den v týdnu.
Týdně znamená, že přijímač použije časovač 

téhož dne v každém týdnu.
Denně (pondělí-pátek) znamená, že přijímač použije časovač každý pracovní den v týdnu, 
ne však o víkendu.

• Datum: Zadejte datum, od kterého časovač začne. Použijte k tomu numerická tlačítka  na 
dálkovém ovladači. 

• Začátek: Zadejte počáteční hodinu časovače. Použijte k tomu numerická tlačítka  na dálko-
vém ovladači. 

• Doba: Zvolte dobu pro váš časovač. Můžete volit mezi 10 až 180 minutami.

Po dokončení nastavení stiskněte tlačítko  a vaše změny se uloží.

E.3.b) Způsob zobrazení č. 2
Tento způsob zobrazení umožňuje zobrazit pro zvolený kanál všechny programy v týdnu.

Jak provést nastavení?
1. Stiskněte tlačítko  a zobrazí se toto 
menu.
2. Tlačítky ▲▼ vyberte kanál, u něhož chcete 
zobrazit údaje EPG, a stiskněte tlačítko  .
3. Potom stiskněte tlačítko  pro přepínání 
mezi způsoby zobrazení č. 1 a č. 2.
4. Pomocí tlačítek ▲▼ přemístěte kurzor na 
program, pro který chcete provést nastavení.
5. Stiskněte tlačítko  a provede se rezer-
vace záznamu, nebo tlačítko   a provede se 
rezervace zobrazení.
6. Tlačítka ◄► použijte k přechodu z jednoho 
dne na druhý.

Když se kurzor nachází na programu, tlačítko  umožňuje jej zobrazit v pravé horní části obrazo-
vky. Druhé stisknutí tohoto tlačítka zobrazí kanál v režimu celé obrazovky.
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Tlačítko  zobrazí podrobnosti o zvoleném pro-
gramu.

Nachází-li se program v seznamu, zjistíte, že 
všechny jeho parametry již byly opraveny. (Datum, 
počáteční čas a doba) Způsob stejně jako dobu 
však můžete změnit tlačítky ◄►.
Poznámka: Předem nastavený čas a datum 
jsou datum a čas toho dne. Jsou rovněž uve-
deny v horní části okna, aby vám pomohly při 
vašich nastaveních.

Jakmile je rezervace pro zapnutí přijímače prove-
dena, objeví se v menu hvězdička.
A naopak, je-li nastavena rezervace záznamu, objeví se červený symbol.

Když se nacházíte v menu EPG, můžete v každé chvíli zobrazit seznam všech vašich nastavení 
stisknutím tlačítka  na dálkovém ovladači a 
seznam se zobrazí.

Když chcete vymazat 1 časovač, vyberte ho 
tlačítky ▲▼ v seznamu, a potom stiskněte tlačítko 

.

Když chcete vymazat všechny časovače, stiskněte 
tlačítko .

Poznámka: Jakmile bude operace potvrzena, bu-
dou časovače nenávratně vymazány.
Můžete nastavit až 20 různých časovačů.

DŮLEŽITÉ
1) Když nahráváte program přímo (bez nastavení), je možné po 
skončení nahrávání vypnout přijímač do pohotovostního režimu. Stačí 
k tomu stisknout během nahrávání tlačítko . Přijímač se vás zeptá, 
přejete-li si po skončení nahrávání vypnout přijímač do pohotovostního 
režimu. Stačí zvolit ANO a potvrdit tlačítkem . 

2) Když se nacházíte v režimu PLAYBACK (Přehrávání zaznamenaného 
programu nebo filmu) a má se spustit přednastavený záznam, přijímač 
se vás zeptá, přejete-li si spustit záznam nebo přepnout program? 
Zvolíte-li ANO, přijímač zastaví přehrávání a zobrazí nahrávaný pro-
gram. Zvolíte-li NE, přijímač záznam neprovede a zůstane v současném 
režimu.
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POPIS JEDNOTLIVÝCH MENU

Tento přijímač tvoří 4 základní menu, která mají další níže popsaná podmenu:

I. Menu KANÁLY
II. Menu INSTALACE
III. Menu NASTAVENÍ
IV. Menu UŽIVATEL

I. Menu KANÁLY
V tomto menu budete moci provádět všechna nastavení v seznamu kanálů.
Skládá se z 5 podmenu:

1) Editace kanálů
2) Editace seznamů oblíbených
3) Vymazání satelitu & transpondéru
4) Uložení seznamu kanálů
5) Importování seznamu kanálů

I.1) Editace kanálů
V tomto menu budete moci editovat kanály z různých satelitů. Použijte k tomu barevná tlačítka na 
dálkovém ovladači. 

Když se chcete dostat do tohoto menu, zvolte 
tlačítky ▲▼ menu «Editace kanálů», pak 
stiskněte tlačítko .
Objeví se obrazovka jako na vedlejším snímku.  

Používaná tlačítka: 
▲▼: Slouží k přemisťování kurzoru v seznamu 
kanálů.
◄►: Slouží ke změně satelitu.
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Funkce «Vymazat» (Tlačítko )
Tato funkce umožňuje vymazání požadovaných kanálů. Stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko 

 a vstoupíte do režimu Vymazání. Nyní 
tlačítky ▲▼ vyberte kanály, které si přejete vyma-
zat, a stiskněte tlačítko . 

Zjistíte, že na pravé straně názvu vybraného 
kanálu se objeví symbol koš.
Když všechny požadované kanály byly vybrány, 
stiskněte tlačítko  a vaše změny se potvrdí.

Zobrazí se žádost o potvrzení, zvolte ANO pro 
potvrzení nebo NE pro zamítnutí.

DŮLEŽITÉ: Po potvrzení budou kanály definitivně vymazány!!

Funkce «Zablokovat/Odblokovat» (Tlačítko 
)

Tato funkce umožňuje zablokování nebo odbloko-
vání přístupu k jistým kanálům. To znamená, že 
když je kanál zablokován, musíte nejprve zadat 
heslo a teprve poté se zobrazí.
Tlačítky ▲▼ vyberte všechny kanály, které 
si přejete zablokovat, potom 
stiskněte tlačítko . Napravo 
od názvu vybraného kanálu se 
objeví symbol zámek.

Když chcete kanál odbloko-
vat, vyberte jej tlačítky ▲▼ a 
potom na dálkovém ovladači 
stiskněte tlačítko . Budete 
požádáni, abyste zadali heslo. 
(přednastaveno 0000)
Nyní bude kanál odblokován.
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Funkce «Přemístit» (Tlačítko )
Tato funkce umožňuje přemístění jednoho 
nebo více kanálů. Na dálkovém ovladači 
stiskněte tlačítko  a vstoupíte do režimu 
Přemisťování. Nyní tlačítky ▲▼ vyberte kanál, 
který si přejete přemístit, a stiskněte tlačítko . 

Napravo od názvu vybraného kanálu se objeví 2 
barevné šipky .
Poté tlačítky ▲▼ přemístěte kurzor na nové 
požadované místo a stiskněte tlačítko  pro 
potvrzení a přemístěte kanál. Stejným způsobem 
postupujte i u dalších kanálů.

Zobrazí se žádost o potvrzení, zvolte ANO pro 
potvrzení nebo NE pro zamítnutí.

Poznámka: Tento režim opustíte, když jednou stisknete tlačítko  na dálkovém ovladači.

Funkce «Přejmenovat» (Tlačítko )
Tato funkce umožňuje přemístění přejmenování 
kanálu. Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko 

 a vstoupíte do režimu Přejmenovat. 
Nyní tlačítky ▲▼ vyberte kanál, který si přejete 
přejmenovat, a stiskněte tlačítko . 

Zobrazí se tabulka s písmeny, která vám pomůže 
vytvořit nový název. 

Potom použijte numerická tlačítka na dálkovém 
ovladači pro přejmenování kanálu. (Použití tlačítek 
je stejné jako u mobilu)

Tlačítko : Maže písmena zprava doleva.
Tlačítko : Umožňuje opustit funkci Přejmenovat bez uložení.
Tlačítko : Umožňuje přepínání mezi různými existujícími fonty písmen.
Tlačítko : Uloží nový název kanálu.

K přemisťování kurzoru můžete rovněž použít tlačítka ▲▼ ◄►, poté použijte tlačítko  pro 
potvrzení vybraného písmena.
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I.2) Editace seznamů oblíbených
To menu umožňuje vytvořit seznamy oblíbených kanálů a přemístit do nich požadované kanály. 
Můžete vytvořit až 10 seznamů.
Když chcete vstoupit do tohoto menu, zvolte tlačítky ▲▼ «Editace seznamů oblíbených» a potom 
stiskněte tlačítko . Toto menu je rozděleno do 3 částí, jež jsou popsány níže:

1: Seznam všech seznamů oblíbených
2: Seznam kanálů v seznamu oblíbených
3: Funkční tlačítka

I.2.a) Jak vytvořit seznam oblíbených?
1) Tlačítky ▲▼ vyberte seznam z 10 dostupných seznamů oblíbených, pak stiskněte tlačítko 

.
2) Objeví se tabulka jako na níže uvedeném snímku:

3) Vyberte vámi požadovaný druh řazení. 
Můžete si vybrat mezi A-Z, FTA/CAS, SD/HD, Vše nebo satelit.

1 2

3

1

2

3
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I. Menu KANÁLY

A-Z: Kanály se utřídí podle abecedy od A po Z. 
FTA/CAS: Kanály se utřídí od bezplatných po placené.
SD/HD: Nejprve se zobrazí kanály SD (MPEG2), pak kanály HD (MPEG4)
Vše: Zobrazí se seznam všech kanálů
Satelit: Zobrazí se kanály ze zvoleného satelitu.

Po skončení výběru stiskněte tlačítko ► a vstoupíte do seznamu kanálů. (Seznam 2)

4) Potom tlačítky ▲▼ vyberte všechny kanály, jež chcete zkopírovat do seznamu oblíbených, a 
potvrďte tlačítkem . Tlačítko  vám umožní zobrazit kanál na pozadí a ujistit se, že je to 
vámi vybraný kanál a že funguje správně.

Zjistíte, že vybrané kanály se zobrazí v seznamu 
3.

Poznámka: Můžete také mazat kanály, které jste 
vybrali do vašeho seznamu oblíbených. Tlačítkem 
► přemístěte kurzor do seznamu 3, vyberte 
tlačítky kanál nebo kanály, které chcete smazat, a 
pak stiskněte tlačítko  a kanál se vymaže.

Poznámka: Kanál se vymaže pouze v seznamu 
oblíbených kanálů a nikoli v seznamu všech 
kanálů.

I.2.b) Jak přejmenovat seznam oblíbených?
1) Nejprve tlačítky ▲▼ vyberte seznam oblí-
bených.
2) Pak stiskněte tlačítko  pro přejmenování 
seznamu.
3) Objeví se tabulka s písmeny, která vám umožní 
přejmenování kanálu. 

Potom použijte numerická tlačítka na dálkovém 
ovladači pro přejmenování seznamu. (Použití 
tlačítek je stejné jako u mobilu)

Tlačítko : Maže písmena zprava doleva.
Tlačítko : Umožňuje opustit funkci Přejmenovat bez uložení.
Tlačítko : Umožňuje přepínání mezi různými fonty písmen.
Tlačítko : Uloží nový název seznamu.

K přemisťování kurzoru můžete rovněž použít tlačítka ▲▼ ◄►, pak použijte tlačítko  pro 
potvrzení vybraného písmena.

V každé chvíli můžete editovat seznam oblíbených stisknutím tlačítka   na dálkovém 
ovladači.
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I.3) Vymazání satelitu & transpondéru
Toto menu umožňuje buď vymazání celého satelitu, nebo vámi zvolených transpondérů.
Tlačítky ▲▼ zvolte «Vymazání satelitu & transpondéru» a potom stiskněte tlačítko . 

I.3.a) Jak vymazat satelit?
1) Nejprve tlačítky ▲▼ vyberte satelit, který si 
přejete vymazat, potom stiskněte tlačítko .

2) Potvrďte zobrazenou žádost o potvrzení.

Zvolte ANO pro potvrzení nebo NE pro zamítnutí.

I.3.b) Jak vymazat transpondér?
1) Tlačítkem ► přemístěte kurzor na do pravé 
části v seznamu všech transpondérů.

2) Tlačítky ▲▼ vyberte transpondér, který si 
přejete vymazat, potom stiskněte tlačítko .

3) Nyní potvrďte zobrazenou žádost o potvrzení.

Zvolte ANO pro potvrzení nebo NE pro zamítnutí.

POZOR: Vymazání satelitu nebo transpondéru způsobí ztrátu veškerých dat. To znamená, 
že budete muset znovu spustit automatické vyhledávání kanálů.
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I.4) Uložení seznamu kanálů
Toto menu umožňuje uložení seznamu všech 
kanálů, seznamu satelitů i vámi vytvořených 
seznamů oblíbených. 
1) Tlačítky ▲▼ zvolte «Uložení seznamu 
kanálů» a potom stiskněte tlačítko .
2) Nyní potvrďte zobrazenou žádost o potvrzení. 
Zvolte ANO pro potvrzení nebo NE pro zamítnutí.

3) Poté se zobrazí tabulka s písmeny pro zadání 
názvu tohoto seznamu. Pro přejmenování sez-
namu použijte numerická tlačítka na dálkovém 
ovladači. (Použití tlačítek je stejné jako u mobilu)
Přednastavený název seznamu je datum dne.

Tlačítko : Maže písmena zprava doleva.
Tlačítko : Umožňuje opustit funkci bez uložení.
Tlačítko : Umožňuje přepínání mezi různými fonty písmen.
Tlačítko : Uloží nový název seznamu.

K přemisťování kurzoru můžete rovněž použít tlačítka ▲▼ ◄►, pak použijte tlačítko  pro 
potvrzení vybraného písmena.
4) Po dokončení přejmenování stiskněte tlačítko  a vaše změny se uloží.

I.5) Importování seznamu kanálů?
Toto menu umožňuje importování již uloženého 
seznamu kanálů. 
1) Tlačítky ▲▼ vyberte «Importování seznamu 
kanálů» a potom stiskněte tlačítko .
2) Nyní potvrďte zobrazenou žádost o potvrzení. 
Zvolte ANO pro potvrzení nebo NE pro zamítnutí.

3) Nyní se zobrazí seznam s jedním nebo několika 
vámi uloženými seznamy. Tlačítky ▲▼ vyberte 
seznam a poté potvrďte tlačítkem .

Jakmile bude importování dokončeno, zobrazí se 
tato zpráva:
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V tomto budete moci provádět veškerá nastavení týkající se vaší parabolické antény, vyhledávání 
kanálů, aktualizace softwaru...
Toto menu se skládá z 6 podmenu:

  1) Parabolická anténa
  2) Vyhledávání satelitů
  3) Signál DiSEqC 1.2 (Nastavení 
otočného systému vaší paraboly) 
  4) Aktualizace prostřednictvím USB
  5) Aktualizace prostřednictvím sítě
  6) Toévární nastavení

II.1) Parabolická anténa
Toto menu umožňuje zadat typ parabolické antény, 
kterou máte.
Můžete si vybrat mezi Pevná, DiSEqC 1.2 (para-
bolická anténa s motorem DiSEqC 1.2), USALS 
(parabolická anténa s motorem USALS) a SDC 
(single cable distribution)

V případě, že používáte USALS, stačí vyplnit 
zeměpisnou délku a šířku pomocí numerických 
tlačítek na dálkovém ovladači.

Vyberte požadovanou volbu a stisknutím tlačítka 
 ji uložte.

Poznámka: Když zvolíte DiSEqC 1.2, budou para-
metry motoru přístupné v menu DiSEqC 1.2 (viz kapitola II.3)

II.2) Vyhledávání satelitů
V tomto menu můžete provádět veškerá nasta-
vení spjatá s vyhledáváním kanálů. Tlačítky ▲▼ 
«Vyhledávání satelitů» a stiskněte tlačítko .
Zobrazí se všechny parametry jako na vedlejším 
snímku:

Satelit: Umožňuje volbu satelitu, jenž se bude 
vyhledávat. Použijte tlačítka ◄► nebo stiskněte 
tlačítko  a zobrazí se seznam všech satelitů. 
Výběr potvrďte stejným tlačítkem.
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Transpondér: Umožňuje volbu transpondéru dle vašeho přání. Použijte tlačítka ◄► nebo 
stiskněte tlačítko  a zobrazí se seznam všech transpondérů. Výběr potvrďte stejným tlačítkem. 

LNB: Umožňuje volbu typu LNB. Jsou k dispozici různé volby! Přednastaveným typem LNB bude 
UNIVERZÁLNÍ. Použijte tlačítka ◄► nebo stiskněte tlačítko  a zobrazí se seznam všech typů 
LNB. Výběr potvrďte stejným tlačítkem.

22 kHz: Tento parametr je přednastaven na AUTO. Umožňuje příjem kmitočtů v nízkém a 
vysokém kmitočtovém pásmu.

DiSEqC: Umožňuje přepínání úrovně DiSEqC několika hlav nebo několika parabolických 
antén na přepínači DiSEqC. Máte na výběr mezi Vypnout, DiSEqC A až DiSEqC C a Mini A a 
Mini B. Zvolte podle vašeho přání tlačítky ◄►.

DiSEqC 1.1: Také se nazývá VOLBA přepínání, touto volbou umožňuje řízení různých 
přepínačů DiSEqC (až 16 satelitů nebo LNB)

Poloha satelitu: Ukazuje polohu satelitu. V takovém případě použijte zařízení s motorem. 

Napájení LNB: Umožňuje napájení nebo nenapájení přijímací hlavy (LNB). Tento parametr je 
přednastaven na AUTO. K dispozici jsou různé volby jako: Vertikální, horizontální a Auto.

Možnosti vyhledávání: Umožňuje výběr režimu vyhledávání, který chcete provést. Můžete 
si vybrat mezi Vše, Transpondér, FTA, Síť, DiSEqC a PID. Zvolte podle vašeho přání tlačítky 
◄►.

• Vše: Přijímač vyhledá všechny kanály TV a rádia, ať bezplatné nebo placené.

• Transpondér: Umožňuje přístup do správce transpondérů přijímače. Můžete přidat, vymazat, 
editovat nebo vyhledat vámi zvolený transpondér.

• FTA: Přijímač vyhledá všechny bezplatné kanály TV a rádia.

• Síť: Přijímač vyhledá všechny kanály TV a rádia, které jsou bezplatné nebo placené + 
případné nové kanály síťové informační tabulky NIT. (Network Information Table)

• DiSEqC: Přijímač vám poskytne přístup do seznamu všech satelitů, jež chcete vyhledat a jež 
jsou propojeny v úrovni DiSEqC k přepínači...

• PID : Umožňuje vyhledání kanálu prostřednictvím PID. To znamená, že místo abyste vyhledávali 
všechny kanály transpondéru, vyhledáte pouze 
požadovaný kanál na základě jeho informací PID.

Když chcete spustit vyhledávání kanálů, 
přemístěte kurzor na tento poslední parametr 
«Možnosti vyhledávání», vyberte možnost Vše a 
stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko .
Pozn.: Podle toho, co zvolíte v tomto parametru, 
se budou možnosti lišit.
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Možnost «Transpondér»
Tlačítky ◄► zvolte tuto možnost v parametru  «možnosti vyhledávání», potom stiskněte tlačítko 

a vstoupíte do menu. Objeví se níže uvedené okno, ve kterém budete moci provádět různé 
operace týkající se transpondérů.

Editovat transpondér
Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko . Nyní 
musíte zadat níže popsané parametry:

Používaná tlačítka: 
◄►: Slouží ke změně parametrů.

: Slouží k zadání nových hodnot.
▲▼: Slouží k přechodu z jednoho parametru na 
druhý

: Slouží k zavření okna
: Slouží k uložení
: Slouží k vyhledávání

Satelit: Vyberte satelit, na kterém chcete změnit 
transpondér.

Možnosti vyhledávání: Podle předchozí volby to bude  «Transpondér», ale tento parametr 
můžete změnit.

Datový tok: Zadejte vámi požadovaný datový tok.

Polarita: Zvolte novou polaritu. Máte na výběr mezi Vertikální a Horizontální.

DVB: Zvolte způsob příjmu. Můžete si vybrat mezi DVB-S a DVB-S2. 
V případě, že vyberete DVB-S, budete mít přístup pouze k parametru FEC: V opačném 
případě budete mít přístup i k parametrům Modulace a Pilot.

Modulace: Zvolte typ modulace. Máte na výběr mezi QPSK a 8PSK.

FEC: Zvolte typ FEC. Máte na výběr mezi 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, a 9/10. 

Pilot: Můžete si vybrat mezi Zapnout a Vypnout. 
Vyberte si podle sebe. 

Když jsou změny dokončeny, uložte je stisknutím 
tlačítka .
Když chcete zahájit vyhledávání zvoleného 
transpondéru, přemístěte kurzor na parametr 
«Možnosti vyhledávání» a stiskněte tlačítko . 
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Možnost «DiSEqC»
Tlačítky ◄► zvolte tuto možnost v parametru «Možnosti vyhledávání», potom stiskněte tlačítko 

 a vstoupíte do menu. Objeví se níže uvedené okno, ve kterém budete moci vybrat každý sate-
lit, jenž budete chtít vyhledávat jedenkrát.

Používaná tlačítka: 
▲▼: Slouží k přechodu z jednoho satelitu na druhý

: Slouží k zavření okna
: Slouží k výběru satelitů určených k vyhledávání

: Spustí vyhledávání 

Stačí vybrat jednotlivé satelity tlačítkem . Zjistíte, že u vybraných satelitů se zobrazilo logo. 
Nyní stiskněte tlačítko  a spustí se vyhledávání.

Možnost «PID»
Tlačítky ◄► zvolte tuto možnost v parametru «Možnosti vyhledávání», potom stiskněte tlačítko 

 a vstoupíte do menu. Nyní můžete zadat hodnoty PID pro vyhledávání jednoho kanálu vysíla-
ného na jednom transpondéru.

Používaná tlačítka: 
▲▼: Slouží k přechodu z jednoho satelitu na druhý
◄►: Slouží k výběru satelitu nebo transpondéru

: Slouží k zadání hodnot různých PID
: Slouží k zavření okna
: Uloží parametry kanálu
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II.3) DiSEqC 1.2 (Nastavení otočného systému vaší paraboly)
V tomto menu můžete provést veškerá nastavení spjatá s otočným systémem vaší parabolické 
antény. K tomu je třeba, aby vaše zařízení mělo motor kompatibilní s  DiSEqC1.2.

Poznámka: Toto menu je přístupné pouze v 
případě, že jste zvolili možnost «DiSEqC 1.2» v 
menu PARABOLICKÁ ANTÉNA.

Používaná tlačítka: 
▲▼: Slouží k přechodu z jednoho parametru na 
druhý
◄►: Slouží k změně možností u parametrů

: Slouží k zavření okna
: Potvrdí vaši volbu
: Uloží vaše změny 

V tomto menu budete moci seřídit váš motor 
prostřednictvím funkce DiSEqC 1.2. K tomu musíte nastavit všechny níže popsané parametry:

Satelit: Zvolte satelit, který si přejete nastavit pomocí motoru.

Transpondér: Zvolte transpondér a nasměrujte vaši parabolickou anténu.

Jít do polohy: Tato funkce umožňuje přemístění motoru do polohy zaznamenané pro zvolený 
satelit. Stačí stisknout tlačítko . 

Přemístit: Umožňuje pootočení vašeho motoru na VÝCHOD nebo na ZÁPAD. K pootočení 
použijte tlačítka ◄►.

Kroky: Ukazuje krok, na který se motor přemístí. Můžete si vybrat mezi hodnotami 1 až 127.

Přemisťovat po krocích: umožňuje pootočení motoru z označené hodnoty na předcházející pa-
rametr.

Uložit polohu: Umožňuje uložení nalezené polohy. Stiskněte tlačítko . 

Uložit mezní hodnoty: V tomto parametru budete moci uložit VÝCHODNÍ nebo ZÁPADNÍ mezní 
hodnotu, vymazat mezní hodnoty, přepočítat nebo jít do středu. Vyberte parametr dle vašeho 
přání, potom potvrďte tlačítkem .

• Uložit VÝCHODNÍ nebo ZÁPADNÍ mezní hodnotu: Nechte otáčet motor v požadovaném 
směru. Jakmile je dosažena mezní hodnota, přemístěte kurzor na „Uložit mezní hodnoty“ a zvolte 
mezní hodnotu, kterou uložíte, potom potvrďte tlačítkem . 

• Vymazat: Tuto možnost zvolte, když si přejete vymazat všechny mezní hodnoty. Potvrďte 
tlačítkem .

• Přepočítat: Tuto možnost zvolte, když si přejete přepočítat všechny mezní hodnoty. Potvrďte 
tlačítkem .

• Jít do středu: Tuto možnost zvolte, když si přejete přemístit 
motor do bodu 0°. Potvrďte tlačítkem .
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Důležité: Abyste se dozvěděli, zda jste správně zaměřili satelit, vezměte si na pomoc ukazatele 
úrovně a kvality signálu. Dobrý příjem znamená, že ukazatel úrovně signálu ukazuje hodnotu nad 
70 %.

II.5) Aktualizace prostřednictvím USB
Tato funkce umožňuje aktualizaci softwaru na přijímači, když je dostupná nová verze. 
To zjistíte na naší webové stránce http://www.optexcz.eu !

Když ano, 

1) stáhněte soubor z naší webové stránky, pak jej 
zkopírujte na disk USB (klíč nebo pevný disk)
2) připojte disk na port USB.
3) přemístěte kurzor na menu «Aktualizace 
prostřednictvím USB», pak klikněte na .
4) zvolte ANO a potvrďte aktualizaci tlačítkem 
. V opačném případě stiskněte tlačítko  pro 
zamítnutí.
5) po dokončení aktualizace se přijímač sám 
vypne. Stačí jej znovu zapnout stisknutím tlačítka 

 na dálkovém ovladači.

POZOR: Aktualizační soubor si musí ponechat svůj název se svou příponou a nesmí být 
přejmenován. «update.tgz»
Během aktualizace nevypínejte el. proud ani nevytahujte disk USB.

II.6) Aktualizace prostřednictvím sítě 
Tato funkce umožňuje aktualizaci softwaru na přijímači, aniž musíte stahovat soubor, a to přímo z 
našeho serveru, na který dáváme nové budoucí aktualizace. 
Budete si také moci stáhnout novou verzi Link-Patch pro přístup k odkazům styx-link nebo novou 
verzi game patch pro přístup k hrám.

K tomu proveďte níže uvedené kroky:

1) Přemístěte kurzor na menu «Atualizace prostřednictvím sítě», pak klikněte na tlačítko .
2) Poté tlačítky ▲▼ vyberte požadovanou volbu a 
stiskněte tlačítko .
Budete si moci vybrat mezi «Aktualizace 
prostřednictvím sítě, link patch nebo game 
patch».

• Aktualizace prostřednictvím sítě: Umožňuje zís-
kání poslední verze softwaru pro váš přijímač.

• link patch: Umožňuje stažení dočasné opravy, 
jež je nezbytná pro přístup do menu styx-link. (viz 
kapitola Styx Média Link)

• game patch: Umožňuje stažení dočasné opravy, jež vám poskytne přístup k různým hrám...
Nyní zvolte ANO pro potvrzení nebo stiskněte  pro zamítnutí.
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• Charts patch: Umožňuje stažení dočasné opra-
vy, jež vám poskytne přístup k aplikaci musicbox.
Nyní zvolte ANO pro potvrzení nebo stiskněte  
pro zamítnutí.

3) Vyčkejte, až se přijímač sám od sebe znovu 
spustí.

PS: po dokončení aktualizace se přijímač sám 
vypne. Stačí jej znovu zapnout stisknutím tlačítka 

 na dálkovém ovladači.

POZOR: Během aktualizace nevypínejte el. proud ani nevytahujte disk USB.

II.7) Tovární nastavení
Tato funkce umožňuje provést inicializaci vašeho 
přijímače. To znamená, že všechny vyhledané 
kanály, provedená nastavení... budou definitivně 
vymazána!

Tlačítky zvolte tento parametr, pak stiskněte 
tlačítko . Objeví se žádost o potvrzení. Teď 
zvolte ANO pro potvrzení a potvrďte , nebo NE 
pro zamítnutí.

Po dokončení této operace se zobrazí zpráva s informací, že inicializace proběhla správně.

DŮLEŽITÉ: Před provedením inicializace doporučujeme uložit data. (Viz kapitola I.4)
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CV tomto menu budete moci provádět nastavení připojení k síti, sdílení souboru, parametrů tele-
vizoru...
Je tvořeno 5 podmenu:

 1) Připojení k síti
 2) Styx share
 3) Nastavení televizoru
 4) Verze softwaru
 5) Interface commune
 

III.1) Připojení k síti
Toto menu umožňuje zadat parametry připojení, aby se váš přijímač mohl připojit k síti. K dispozici 
jsou 2 způsoby připojení: Ruční nebo Automatické.

Používaná tlačítka: 
▲▼: Slouží k přechodu z jednoho parametru na druhý
◄►: Slouží k výběru požadovaného způsobu

: Slouží k zadání hodnot
: Slouží k zavření okna
: Slouží k připojení k síti.

Postupujte následujícím způsobem:

1) Připojte přijímač síťovým kabelem RJ45.
2) Přemístěte kurzor na tento parametr a stiskněte 
tlačítko .
3) Zvolíte-li způsob AUTO (automatické připojení 
přes DHCP), všechny parametry budou neaktivní 
(šedé). Nyní jen stiskněte tlačítko  a provede se 
připojení. 

4) Použijete-li RUČNÍ způsob, musíte vyplnit níže 
popsané parametry:
• IP adresa: Zadejte IP adresu.

• Maska podsítě: Zadejte masku podsítě. Velmi 
často tato hodnota bývá «255.255.255.0»

• Adresa rozhraní (gateway): Zadejte hodnotu vaší brány.

• Aplikace Net: Zadejte hodnotu serveru, ke kterému se připojíte.

Poznámka: Tyto hodnoty zjistíte v konfiguraci vaší sítě.
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III.2) Styx share
Toto menu umožňuje vstoupit do nastavení sdílení souboru na vašem počítači. Vlastně díky 
této funkci budete moci zobrazit všechny soubory, které bude možné sdílet mezi počítačem a 
přijímačem.
Budete tak moci zobrazit videosoubory, fotky a poslouchat hudbu.

Používaná tlačítka: 
▲▼: Slouží k přechodu z jednoho parametru na druhý
◄►: Slouží k výběru operačního systému Windows a sdíleného adresáře

: Slouží k zadání IP adresy počítače, na 
němž se nachází sdílený adresář

: Slouží k zavření okna
: Slouží k připojení k vašemu počítači
: Umožňuje zadání uživatelského jména a hesla 

pomocí tabulky s písmeny.

Tlačítky ▲▼ přemístěte kurzor na «Styx share», 
pak stiskněte tlačítko . Potom musíte vyplnit 
různé parametry popsané níže:

• Windows: Zadejte verzi vašeho operačního 
systému. Můžete si vybrat mezi XP, Vistou nebo 
Windows7.

• IP adresa PC: Zadejte IP adresu vašeho počítače. 

ZLEPŠOVÁK: Když chcete zjistit IP adresu vašeho počítače, postupujte následovně:
 1) Klikněte na START, potom na SPUSTIT.
 2) Napište CMD, pak ENTER.
 3) Potom napište příkaz ipconfig a zobrazí 
se IP adresa vašeho počítače.
Nyní ji zadejte do parametru «IP Adresse 
počítače» na přijímači.
 
• Uživatelské jméno: Zadejte jméno uživatele. 
(Nutné pouze v případě Windows professional)

• Heslo: Zadejte heslo. (Nutné pouze v případě 
Windows professional)

• Název sdílené složky: Máte na výběr z 
několika možností podle druhu používaného 
Windows. U XP si můžete vybrat mezi Shareddocs a Shared, u Visty bude adresář Veřejné 
(Public) a  u Windows7 Users.

Poznámka: Tyto složky jsou předem vytvořeny operačním systémem Windows.

V případě potíží s připojením, zkontrolujte níže popsané body: 
 » Jděte do nastavení sdíleného adresáře a aktivujte «Sdílet tento adresář po síti»
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 » Jděte do nastavení připojení k síti a aktivujte «Sdílení souborů a tiskáren v sítích Microsoft»
 » Zkontrolujte název sdílené složky (u XP: Shared nebo Shareddocs, u Visty: Veřejné) Jestliže se 

název složky liší, vytvořte novou složku s výše zmíněnými názvy a aktivujte sdílení.   
   

III.3) Nastavení televizoru
Toto menu umožňuje provádět nastavení týkající se televizoru. Budete tak moci měnit průhlednost 
menu...

Používaná tlačítka: 
▲▼: Slouží k přechodu z jednoho parametru na 
druhý
◄►: Slouží ke změně možností parametrů

: Slouží k zavření okna
: Uloží vaše změny 

Tlačítky ▲▼ přemístěte kurzor na «Nastavení 
televizoru», pak stiskněte tlačítko . Poté musíte 
nastavit níže popsané parametry:

• Formát obrazovky: Zvolte požadovaný formát. 
Máte na výběr mezi AUTO, PAN&SCAN a 4:3/
LETTERBOX.

• Průhlednost menu: Vyberte si požadovanou průhlednost menu. Může být od 50 do 100%.

• Informativní lišta: Umožňuje výběr doby zobrazení informativní lišty při přepnutí kanálu. 
Můžete si vybrat mezi Zapnout, Vypnout a 1 až 4 vteřiny.

•Signál skartu TV: Umožňuje zvolit druh signálu kabelu skart. Máte na výběr mezi RVB 
(červená, zelená, modrá) a CVBS (kompozitní obraz)

• Dolby Digital: Umožňuje zapnutí nebo vypnutí digitálního audio výstupu přijímače. Můžete si 
vybrat mezi Zapnout a Vypnout. 

Po dokončení všech nastavení stiskněte tlačítko  a vaše nastavení se uloží.

III.4) Verze softwaru 
Toto menu umožňuje zadat verzi aktuálního 
softwaru na přijímači.

Tlačítky ▲▼ přemístěte kurzor na «Verze softwa-
ru», pak stiskněte tlačítko .
Zobrazí se datum verze, verze systému a verze 
hardwaru.

Toto okno ukončíte stisknutím tlačítka .
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III.5) Interface commune
Toto menu vám ukáže, zda je ve vašem přijímači modul nebo dekódovací karta.

Používaná tlačítka: 
▲▼: Slouží k přechodu z jednoho slotu na druhý

: Slouží k zavření okna
: Slouží pro přístup k informacím o modulu nebo o vaší dekódovací kartě

Tlačítky ▲▼ přemístěte kurzor na «Interface 
commune», pak stiskněte tlačítko . Získáte tak 
přístup ke 2 slotům dostupným na vašem přijímači.

Více informací o menu použitého modulu získáte 
v jeho návodu k použití. (Každý modul má své 
vlastní rozhraní...)

Když chcete více informací, vyberte tlačítky ▲▼ 
slot a pak stiskněte tlačítko .

Příklad na modulu «Powercam_HD V2.0»

Používaná tlačítka: 
▲▼: Slouží k přechodu z jednoho slotu na druhý

: Slouží k zavření okna
: Slouží pro přístup k parametru

1) Nejprve zvolte jazyk zobrazení menu.
2) Pak klikněte na «Čipová karta a PIN»
3) Klikněte na název vaší karty. V tomto případě 
«MOSAIC-V».
4) Nyní budete mít na výběr mezi Konzultací a 
Autorizací.

* Konzultace vám poskytne veškeré informace 
o vaší dekódovací kartě. Zjistíte tak oprávnění a 
předplatné vaší karty.

* Autorizace umožňuje změnu kódu PIN, zapnu-
tí nebo vypnutí PPV kanálů (Pay per View) nebo 
dokonce zadání rodičovského hesla od 0 do 15.

Poznámka: Každé menu modulu PCMCIA je 
odlišné.



42

IV. Menu UŽIVATEL

V tomto menu budete moci nastavit jazyk menu, zvuku, čas, časovače...
Je tvořeno 6 podmenu:

 1) Jazyk menu a zvuku
 2) Čas a datum
 3) Heslo PIN
 4) Rodičovská kontrola
 5) Multimédia

IV.1) Jazyk menu a zvuku
Toto menu umožňuje volbu přednastaveného jazyka menu i zvuku.

Používaná tlačítka: 
▲▼: Slouží k přechodu z jednoho parametru na druhý

: Slouží k zavření okna
: Uloží vaše změny.

Tlačítky ▲▼ přemístěte kurzor na «Jazyk menu a zvuku», pak stiskněte tlačítko  . Nyní vy-
berte vámi požadované jazyky.

• Jazyk menu: Zvolte jazyk zobrazení menu na 
vašem přijímači.

• Jazyk zvuku: Zvolte jazyk zvuku, který bude na 
vašem přijímači přednastaven.

Po dokončení všech nastavení stiskněte tlačítko 
 a vaše změny se uloží.

IV.2) Čas a datum
Toto menu umožňuje nastavení hodin a data na 

vašem přijímači. Budete taky moci nastavit čas zapnutí a vypnutí vašeho přijímače.

Používaná tlačítka: 
▲▼: Slouží k přechodu z jednoho parametru na druhý
◄►: Slouží ke změně možností u jednotlivých parametrů.

: Slouží k zavření okna
: Uloží vaše změny.

: Slouží v ručním režimu pro zadání data a hodin na přijímači
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Tlačítky ▲▼ přemístěte kurzor na «Čas a datum», 
pak stiskněte tlačítko . Teď nastavte jednotlivé 
parametry.

Datum a čas můžete nastavit 2 způsoby: Ručně 
nebo automaticky.

• Způsob: Zvolte způsob nastavení času. Máte 
na výběr mezi AUTO a RUČNĚ.
Poznámka: Když zvolíte AUTO, datum a čas nebu-
dou přístupné.

• Datum: Zadejte datum na přijímači. (Pouze 
v ručním režimu.) Použijte k tomu numerická 
tlačítka na dálkovém ovladači .

• Čas: Zadejte čas na přijímači. (Pouze v ručním režimu.) 
Použijte k tomu numerická tlačítka na dálkovém ovladači .

• UTC: Umožňuje volbu počtu hodin pro časový posun GMT. Můžete zvolit od -12 do +12 hodin.

• Letní čas: Umožňuje zapnutí nebo vypnutí letního času. Máte na výběr mezi Zapnout nebo 
Vypnout.

• Pohotovostní režim: Zapne funkci, která umožní, že se přijímač vypne do pohotovostního 
režimu. Máte na výběr mezi Zapnout a Vypnout.
  Čas: Umožňuje zadat čas vypnutí přijímače do pohotovostního režimu.

• Zapnutí: Zapne funkci, která umožní zapnutí. Máte na výběr mezi Zapnout a Vypnout.
 Čas: Umožňuje zadat čas zapnutí přijímače do pohotovostního režimu.

Po dokončení všech nastavení stiskněte tlačítko  a vaše změny se uloží.

IV.3) Heslo PIN
Toto menu vám umožní přístup k heslu PIN na 
vašem přijímači. Předem je nastaveno heslo 
«0000», můžete ho však změnit a vyhnout se tak 
nežádoucí změně nastavení...
Při vstupu do tohoto menu budete požádání o 
heslo PIN.

Používaná tlačítka: 
: Použijte k zadání nového hesla přijímače.

• Nové heslo PIN: Zadejte nové heslo PIN nume-
rickými tlačítky na dálkovém ovladači.

• Potvrdit heslo: Potvrďte nové heslo PIN nu-
merickými tlačítky na dálkovém ovladači.
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• Heslo PIN: Uvádí vaše heslo PIN.

Jakmile potvrdíte nové heslo PIN, přijímač ho uloží 
a následně zavře okno.

IV.4) Rodičovská kontrola
Toto menu vám poskytne přístup k parame-
tru Rodičovská kontrola. Ta umožňuje zame-
zení přístupu do některých menu nebo k jistým 
kanálům.

Používaná tlačítka: 
▲▼: Slouží k přechodu z jednoho parametru na 
druhý
◄►: Slouží ke změně možností u jednotlivých 
parametrů.

: Zavře okno
: Uloží vaše změny.

Tlačítky ▲▼ přemístěte kurzor na «Rodičovskou 
kontrolu», pak stiskněte tlačítko . 

• Zablokování menu: Zapne nebo vypne zablokování menu. Když je zapnuto, musíte při 
vstupu do základního menu zadat heslo. Máte na výběr mezi Zapnout nebo Vypnout.

• Zablokování kanálů: Zapne nebo vypne zablokování kanálů, které byly za tímto účelem 
vybrány v menu «Editace kanálů». Máte na výběr mezi Zapnout nebo Vypnout.

IV.5) Multimédia
Toto menu vám umožní nastavit záznamy, 
časovače, formátování disku USB....

Používaná tlačítka: 
▲▼: Slouží k přechodu z jednoho parametru na 
druhý
◄►: Slouží ke změně možností u jednotlivých 
parametrů.

: Zavře okno
: Uloží vaše změny.
: Zformátuje váš disk USB.

Tlačítky ▲▼ přemístěte kurzor na «Multimédia», pak stiskněte tlačítko . 
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• Doba záznamu: Umožňuje zvolit předem nastavenou dobu záznamu s tím, že během nahrávání 
ji budete moci změnit. Máte na výběr mezi 60, 120 a 180 minutami.

• Trvání Timeshiftu: Umožňuje zvolit předem nastavenou dobu odloženého záznamu (Timeshift). 
Máte na výběr mezi 30 až 180 minutami.

• Časový skok: Zvolte dobu, o kterou čas poskočí. Používá se při přehrávání zaznamenaného 
programu. Máte na výběr mezi 1 až 10 minutami.

• Formátování disku USB: Umožňuje formátování disku USB. Stiskněte tlačítko , zobrazí se 
okno se žádostí o potvrzení. Zvolte ANO pro potvrzení, nebo NE pro zamítnutí.

Pozor: Po potvrzení budou vymazána všechna data uložená na disku USB. Budou nenávratně 
ztracena.

Po dokončení formátování stiskněte tlačítko  a zobrazené okno se zavře.
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Tato část přijímače vám umožňuje přístup k vašim multimediálním souborům typu:
1) Filmy
2) Hudba
3) Fotky
4) Internetová rádia (Shoutcast), v případě, že je přijímač připojen k internetu
5) Jamendo
6) Google Picasa
7) Flickr
8) MusicBox
9) Arcade (Hry)
uloženým na vašem disku USB, ale taky v adresáři, který přijímač sdílí s počítačem.
Fungování části Multimédia popisujeme níže.

1

2

3

4 5

6

1. Umožňuje volbu mezi Filmy, Hudbou, Fotkami a internetovými rádii (SHOUTcast)...
2. Ukazuje volné místo buď na vašem disku USB, nebo na pevném disku připojeného počítače.
3. Ukazuje, zda právě zobrazujete soubory z disku USB nebo ze sdílené složky.
4. Zobrazuje seznam složek/souborů
5. Zobrazuje náhled zvoleného souboru a podrobnosti o něm
6. Všechna dostupná barevná tlačítka 

V.1) Filmy
K výběru položky «Filmy» použijte tlačítka ◄►, 
potom použijte tlačítka ▲▼ k výběru souboru, 
který chcete zobrazit.

Stisknutím tlačítka  se přepíná mezi diskem 
USB a sdílenou složkou z počítače.
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Ukazuje, že jste v režimu USB a že všechny sou-
bory na něm uložené budou uvedeny v seznamu.

Ukazuje, že jste v režimu komunikačního protokolu 
Styx a že všechny soubory uložené ve sdílené 
složce vašeho počítače budou uvedeny v sez-
namu.

Důležitá poznámka: Když chcete vstoupit do menu STYX MULTIMÉDIA, musí být disk USB (klíč 
nebo pevný disk) připojen k přijímači nebo musí být připojen k počítači prostřednictvím sítě.

Mezi složkami budete moci nalézt níže popsané názvy:

styx_records Tato složka obsahuje všechny vaše záznamy provedené na disku 
USB.

Downloads Tato složka obsahuje všechny vaše soubory stažené ze serveru 
styx link, styx net a MusicBox

youtube Tato složka obsahuje všechna videa zobrazená na youtube. Budou 
zaznamenána ve formátu *.flv

youporn Tato složka obsahuje všechna videa zobrazená na youporn. Budou 
zaznamenána ve formátu *.avi

Poznámka: Soubor nemůže být přehrán, pokud je jeho název příliš dlouhý nebo obsahuje inter-
punkci. V takovém případě změňte název souboru.

Jak vytvořit složku sdílenou pomocí komunikačního protokolu styx s počítačem v síti, se 
dozvíte v §III.2

V.1.a) Přijímačem podporovaný formát
Přijímač je schopen dekódovat všechny videosoubory uvedené v tabulce:

Podporovaný formát
MPEG-4 recordings (.trp), DivX/Xvid (.avi, .divx), FLV (.flv), 
PAL (50Hz) VOB (.vob), PAL (50Hz) MPEG-2 (.mpg, .m2v, .ts, 
.trp)

V.1.b) Zobrazení videosouboru
Tlačítky ▲▼ vyberte soubor, který chcete zobrazit, poté stiskněte tlačítko .

Používaná tlačítka: 
▲▼: Slouží k výběru souboru
◄►: Slouží k přechodu z jedné položky ke druhé (Mezi Filmy, internetovými rádii...)

: Slouží k opuštění režimu MULTIMÉDIA
: Slouží ke vstupu do adresáře a k zobrazení náhledu zvoleného videosouboru.

: Přehraje zvolený videosoubor v režimu celé obrazovky.
: Zastaví přehrávání zvoleného souboru
: Umožňuje rychlý posun dozadu od x2 do x8
: Umožňuje rychlý posun dopředu od x2 do x8
 : Umožňuje při přehrávání skočit o 1 až 10 minut (nastavuje se v menu)
: Umožňuje přerušení (udělat pauzu) 

: Zobrazí informace o zobrazeném souboru
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Informativní lišta vám ukáže název právě zobrazeného souboru, jeho celkovou dobu i již 
uplynulou dobu.

Zlepšovák: Tlačítka ▲▼ umožńují nastavit přímo časový skok od 1 do 10 minut, aniž byste 
museli jít do menu Multimédia.

V.1.c) Editace videosouborů 
Níže najdete podrobný popis funkcí barevných tlačítek, která můžete využít:

Tlačítko 
Toto tlačítko umožňuje vymazání zvoleného souboru. Tlačítky ▲▼ vyberte soubor, pak potvrďte 
tlačítkem . Nyní potvrďte žádost o potvrzení zvolením ANO a potvrďte tlačítkem .
Jinak stiskněte tlačítko . 
POZOR: Po potvrzení bude soubor definitivně smazán z disku USB nebo ze sdílené složky.

Tlačítko 
Toto tlačítko umožňuje utřídění všech vašich souborů.
Stačí na dálkovém ovladači stisknout tlačítko  a zvolit požadovaný způsob.
Máte na výběr mezi Vypnuto, Datum, A-Z a Z-A.

Tlačítko 
Toto tlačítko umožňuje zablokování programu nebo omezení přístupu k němu. Stačí vybrat soubor, 
který chcete zablokovat, a stisknout tlačítko . Napravo od názvu se objeví zámek.
Což znamená, že když budete chtít zobrazit tento soubor, budete muset zadat heslo.
Když budete chtít soubor odblokovat, vyberte uzamčený soubor a pak stiskněte tlačítko . Bu-
dete muset znovu zadat heslo PIN (přednastaveno 0000). Zámek napravo od názvu zmizí.

Tlačítko 
Toto tlačítko umožňuje přejmenování zvoleného souboru. Stačí vybrat soubor, který chcete 
přejmenovat, a stisknout tlačítko . 
Nyní se zobrazí tabulka s písmeny pro změnu názvu souboru. 

K přejmenování souboru použijte numerická tlačítka na dálkovém ovladači (užití tlačítek jako u 
mobilu)

Tlačítko : Maže písmena zprava doleva.
Tlačítko : Umožňuje ukončení bez uložení.
Tlačítko : Přepíná mezi různými fonty písma.
Tlačítko : Uloží nový název souboru.

K přemisťování kurzoru můžete také použít tlačítka ▲▼ ◄► a k potvrzení zvolených písmen 
tlačítko .
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V.1.d) Přehrání souboru *.trp nahraných na jiných 
přijímačích
Nová řada přijímačů STYX/OPTEX je schopná 
přehrát i soubory *.trp, které byly nahrány na 
jiných přijímačích, stačí zvolit příslušné kodeky.

Kodek pro video: Tlačítky ▲▼ zvolte kodek pro vi-
deo. Máte na výběr mezi SD a HD, poté potvrďte 
tlačítkem .
Zvukový kodek: Tlačítky ▲▼. zvolte kodek pro 
video. Máte na výběr mezi MPEG, AC3 a DDPLUS 
(Dolby Digital +), poté potvrďte tlačítkem .
PS: Je možné, že se přijímač sám od sebe znovu 
spustí, nebude-li vybraný kodek správný.

V.2) Hudba
K výběru položky «Hudba» použijte tlačítka ◄►, poté tlačítka ▲▼ k výběru souboru, který ch-
cete poslouchat.

V.2.a) Přijímačem podporovaný formát
Přijímač dokáže přehrát pouze soubory ve formátu MP3.

V.2.b) Přehrání souboru MP3
Tlačítky ▲▼ vyberte soubor, který chcete poslou-
chat, pak stiskněte tlačítko .

Používaná tlačítka: 
▲▼: Slouží k výběru souboru

: Přehraje všechny zvukové soubory.
: Zastaví přehrávání zvoleného souboru
 : Umožňuje přejít k následující nebo 

předcházející písni
: Umožňuje přerušení (udělat pauzu) 

: Umožňují zvýšení nebo snížení hlasitosti

V pravé části obrazovky se zobrazí veškeré informace o poslouchané písni: přehraná doba, název 
písně, autor, album, celková doba.

V.2.c) Editace hudebních souborů 
Níže najdete podrobný popis funkcí barevných tlačítek:

Tlačítko 
Toto tlačítko umožňuje vymazání zvoleného souboru. Tlačítky ▲▼ vyberte soubor, pak potvrďte 
tlačítkem . Nyní potvrďte žádost o potvrzení zvolením ANO a potvrďte tlačítkem .
Jinak stiskněte tlačítko . 
POZOR: Po potvrzení bude soubor definitivně smazán z disku USB nebo sdílené složky.
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Tlačítko 
Toto tlačítko umožňuje utřídění všech vašich souborů.
Stačí na dálkovém ovladači stisknout tlačítko  a zvolit požadovaný způsob.
Máte na výběr mezi Zastavení, Datum, A-Z a Z-A.

Tlačítko 
Toto tlačítko umožňuje přehrát všechny soubory MP3 uložené na disku USB nebo ve zvoleném 
adresáři. 
Tuto funkci aktivujete stisknutím tlačítka . Ta vám také umožní změnit menu a zapnout funkci 
diaporama v položce «Fotky» a přitom stále poslouchat hudbu.

V.3) Fotky
K výběru položky «Fotky» použijte tlačítka ◄►, poté tlačítka ▲▼ k výběru souboru, který chcete 

zobrazit.

V.2.a) Přijímačem podporovaný formát
Přijímač dokáže zobrazit soubory ve formátu JPG 
(pouze RVB)

V.3.b) Zobrazení fotky
Tlačítky ▲▼ vyberte fotku, kterou chcete ukázat, 
pak stiskněte tlačítko  nebo .

Používaná tlačítka: 
▲▼: Slouží k výběru souboru

: Zapne funkci diaporama.
: Vypne funkci diaporama
 : Umožňují přejít k následující nebo předcházející fotce

 
V pravé části obrazovky se zobrazí veškeré informace o zvolené fotce: její název, datum, ve-
likost v pixelech a její rozlišení v Ko.

V.3.c) Editace fotek 
Níže najdete podrobný popis funkcí barevných tlačítek:

Tlačítko 
Toto tlačítko umožňuje vymazání zvoleného souboru. Tlačítky ▲▼ vyberte soubor, pak potvrďte 
tlačítkem . Nyní potvrďte žádost o potvrzení zvolením ANO a potvrďte tlačítkem .
Jinak stiskněte tlačítko . 
POZOR: Po potvrzení bude soubor definitivně smazán z disku USB nebo sdílené složky.

Tlačítko 
Toto tlačítko umožňuje utřídění všech vašich souborů.
Stačí na dálkovém ovladači stisknout tlačítko  a zvolit požadovaný způsob.
Máte na výběr mezi Zastavení, Datum, A-Z a Z-A.
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Tlačítko 
Toto tlačítko umožňuje zapnout funkci diaporama a 
zobrazit všechny fotky uložené na disku USB nebo 
ve zvoleném adresáři.
Tuto funkci zapnete stisknutím tlačítka . 
Funkci diaporama zastavíte stisknutím tlačítka 

 na dálkovém ovladači.

Tlačítko  
Toto tlačítko umožňuje přepínání mezi 
režimem zobrazení miniatury a režimem 
seznam. K přepínání mezi nimi použijte 
tlačítka ▲▼ ◄►, potom je stisknutím 
tlačítka  zobrazte v režimu celé obrazo-
vky.
K přechodu od jednoho obrázku k druhé-
mu, jež jsou stále v režimu celé obrazovky, 
použijte tlačítka ◄►.

V.4) Internetová rádia (SHOUTcast)
K výběru položky «Internetová rádia (SHOUTcast)» použijte tlačítka ◄►, poté tlačítka ▲▼ k 
výběru souboru, který chcete poslouchat.

Toto menu umožňuje zobrazení velkého počtu dos-
tupných rádií. (kolem 20 000 internetových)

Celkový počet dostupných rádií můžete vidět ve 
spodní části okna.

Používaná tlačítka: 
▲▼: Slouží k výběru rádia, které chcete poslou-
chat

: Umožňují pohyb mezi seznamy rádií nebo 
ze stránky na stránku

: Zastaví přehrávání právě poslouchaného 
rádia

: Slouží ke zvýšení nebo snížení hlasitosti

Tlačítko 
Toto tlačítko umožňuje volbu žánru rádií. Můžete si vybrat mezi několika žánry. 
Stiskněte tlačítko  a tlačítky ▲▼ vyberte žánr rádia, který chcete zobrazit, a potvrďte 
tlačítkem . Nyní přijímač zobrazí nový seznam podle vámi zvoleného kritéria.

Tlačítko 
Toto tlačítko umožňuje utřídění seznamu rádií.
Stačí stisknout na dálkovém ovladači tlačítko . 
První stisknutí utřídí rádia od A do Z, druhé stisknutí od Z do A.
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Tlačítko 
Toto tlačítko umožňuje vyhledat specifické rádio. Stačí zadat název a potom vyhledávání potvrdit 
tlačítkem  na dálkovém ovladači.

Když jste vybrali rádio, můžete nyní zobrazit současně fotky z menu Picasa, Flick nebo fotky z 
vašeho disku USB.
Stačí použít tlačítka ◄► k přemístění kurzoru na požadovanou volbu (Picasa, Flick nebo fotky) a 
potom stisknout tlačítko  pro otevření. Když se nacházíte v menu fotek, můžete taky zvolit fun-
kci diaporama a přitom stále poslouchat rádio, když stisknete tlačítko  .

V.5) Jamendo
K výběru položky «Jamendo» použijte tlačítka 
◄►, poté tlačítka ▲▼ k výběru souboru, který 
chcete poslouchat.
Tato funkce vám poskytne přístup k rádiím.
Stačí tlačítky ▲▼ vybrat požadované rádio, a pak 
potvrdit tlačítkem .
Přehrávání zastavíte stisknutím tlačítka .

V.6) Google Picasa
Tato funkce umožňuje přístup k fotkám na této 
webové stránce. (http://picasa.google.fr)
K výběru položky «Google Picasa» použijte 
tlačítka ◄►.
Mezi již dostupnými stránkami s fotkami se 
můžete pohybovat buď pouhým stisknutím tlačítka 

, nebo provést vyhledávání podle typu fotky. 
Proveďte níže popsané kroky:

a) Stiskněte tlačítko , zobrazí se tabulka s 
písmeny.
b) Napište klíčové slovo pro vyhledávání
c) Stiskněte tlačítko  pro zálohování a uložení 
vyhledávání do paměti
d) Pak tlačítky ▲▼◄► vyberte v seznamu fotku 
a ta se zobrazí.
e) Stiskněte tlačítko  pro zobrazení v režimu 
celé obrazovky nebo tlačítko  pro zrušení.

Zlepšováky
1) Tlačítka  umožňují pohyb mezi různými 
stránkami.
2) V režimu celé obrazovky používejte k přechodu 
z jedné fotky k druhé tlačítka ◄►, a to stále v 
režimu celé obrazovky.
3) Zatímco zobrazujete vaše formáty (v režimu 
miniatura), můžete vybrat položku Internetová 

rádia (SHOUTcast), Hudba (MP3) a Jamendo a poslouchat hudbu. Udělat si svým způsobem 
hudební diaporamu.
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V.7) Flickr
Tato funkce umožňuje přístup k fotkám na této we-
bové stránce. (http://www.flickr.com)
K výběru položky «Flickr» použijte tlačítka ◄►.

Mezi již dostupnými stránkami s fotkami se můžete 
pohybovat buď pouhým stisknutím tlačítka 
, nebo provést vyhledávání podle typu fotky. 
Proveďte níže popsané kroky:

a) Stiskněte tlačítko  pro vyhledávání.
b) Napište klíčové slovo pro vyhledávání
c) Stiskněte tlačítko  pro zálohování a uložení 
vyhledávání do paměti
d) Pak tlačítky ▲▼ vyberte v seznamu fotku a ta se zobrazí.
e) Stiskněte tlačítko  pro zobrazení v režimu celé 
obrazovky nebo tlačítko  pro zrušení.

Zlepšováky 
1) Tlačítka  umožňují pohyb mezi různými 
stránkami.
2) Zatímco zobrazujete vaše formáty (v režimu mi-
niatura), můžete vybrat položku Internetová rádia 
(SHOUTcast), Hudba (MP3) a Jamendo a pos-
louchat hudbu. Udělat si svým způsobem hudební 
diaporamu.
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V.8) MusicBox
K výběru položky «MusicBox» použijte tlačítka ◄►, pak stisknutím tlačítka  tuto službu 
zpřístupněte. 
Tato služba umožňuje stahování hudby ve formátu MP3. Stažené soubory budou uloženy ve 
složce Downloads.

Je možné zahájit až 2 stahování zároveň, kromě případu, kdy je i současně posloucháte. V tako-
vém případě budete moci stahovat soubor po jednom.

DŮLEŽITÉ: Abyste se dostali do této části, musíte si stáhnout patch «Charts» v aktualizaci 
prostřednictvím sítě v základním menu.

1
2

4

3

1. Ukazuje seznam písní s jejich velikostí v MB
2. Ukazuje, probíhá-li stahování (červená barva)
3. Ukazuje, je-li stahování zastaveno nebo dokončeno. (modrá barva)
4. Ukazuje různá funkční tlačítka
5. 

Používaná tlačítka: 
▲▼: Slouží k výběru písně ke stažení/poslechu

: Umožňují pohyb mezi písněmi v seznamu, ale i ze stránky na stránku
: Zastaví přehrávání zvolené hudby
: Slouží k výběru zobrazeného jazyka hudby
: Umožňuje přehrání různých titulů díky službě Jamendo.
: Vymaže stažený soubor.

: Umožňuje stažení nebo zastavení
: Přehraje stažený soubor.

: Slouží ke zvýšení nebo snížení hlasitosti

Poznámka: STYX musicbox poskytuje odkazy na další internetové stránky/servery, kde můžete 
stahovat média. STYX musicbox v žádném případě nekontroluje porušení autorských práv (copy-
right) média ani neodpovídá za jejich obsah.
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V.9) Arcade
K výběru položky «Arcade» použijte tlačítka ◄►, 
pak stisknutím tlačítka  tuto službu zpřístupněte. 
Stiskněte tlačítko  a dozvíte se veškeré infor-
mace o tom, jak hrát.
DŮLEŽITÉ: Abyste se dostali do této části, 
musíte si stáhnout patch «Game» v aktualizaci 
prostřednictvím sítě v základním menu.

VI. STYX TV
Tato část přijímače vám umožní stahování, streaming na webových stránkách jako youtube, you-
porn...

Musíte se však ujistit o 2 důležitých věcech:
1) Váš přijímač musí být připojen k internetu prostřednictvím vaší domácí sítě. (Pomocí kabelu 
RJ45)
2) Disk USB (klíč nebo pevný disk) musí být připojen jedině k portu USB vašeho přijímače. 

Stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko  a dostanete se do této části. 
Toto menu tvoří 5 základních menu, která jsou popsána níže:

 

VI.1) YouTube
Stejně jako na webové stránce http://www.youtube.fr, máte i na přijímači možnost zobrazit videa z 
webové stránky youtube.
K tomu stačí tlačítky ◄► zvolit «Youtube» a pak stisknout tlačítko . Zobrazí se seznam.

1

2

3

1) Zobrazuje seznam videí
2) Zobrazuje informace o zvoleném videu (Název, dobu, počet 
hvězdiček, počet zhlédnutí)
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3) Zobrazuje všechna funkční tlačítka

Používaná tlačítka: 
▲▼: Slouží k výběru videa, které chcete zhlédnout

: Umožňují pohyb mezi seznamy videí nebo ze stránky na stránku
: Zastaví přehrávání právě sledovaného videa

: Slouží ke zvýšení nebo snížení hlasitosti

Tlačítko 
Toto tlačítko umožňuje stažení zvoleného souboru. V pravé části obrazovky se zobrazí čára pro-
grese. Když bude stahování skončeno, film se zobrazí v okně v pravé části obrazovky.

Tlačítko 
Toto tlačítko umožňuje přehrání souboru v režimu celé obrazovky. K tomu stačí zvolit požadovaný 
soubor a stisknout tlačítko . Pak budete moci tlačítkem  měnit formát videa mezi níže pop-
sanými formáty:

Ukazuje, že se nacházíte v režimu celé obrazovky (Full 
screen)

Ukazuje, že se nacházíte v původním režimu (totožný s for-
mátem souboru)

Ukazuje, že se nacházíte v režimu kino (16/9)

Ukazuje, že se nacházíte v režimu nízkého rozlišení pro filmy 
a stream videa s nízkým rozlišením.

Tlačítko 
Toto tlačítko umožňuje vyhledat video podle názvu nebo jiné vlastnosti. Stačí pomocí tabulky pís-
men zadat jméno, podle kterého se bude hledat, a potvrdit tlačítkem .
Přijímač nyní vyhledá videa podle zadaného jména.
Teď tlačítky ▲▼ zvolte video a potvrďte tlačítkem  stahování videa.

Tlačítko 
Toto tlačítko umožňuje výběr videí, jež se zobrazí, podle vašich kritérií. Stiskněte tlačítko , 
zvolte tlačítky ▲▼ kritérium a potvrďte tlačítkem .

VI.2) YouPorn
K výběru položky «YouPorn» použijte tlačítka 
◄►, pak stisknutím tlačítka  tuto službu 
zpřístupněte. Vzhledem k obsahu, který se na-
chází na této stránce, budete požádáni, abyste 
zadali heslo PIN. (přednastaveno 0000)

Princip je stejný jako u videí ze stránky YouTube.
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Používaná tlačítka: 
▲▼: Slouží k výběru videa, které chcete zhlédnout

: Umožňují pohyb mezi seznamy videí nebo ze stránky na stránku
: Zastaví přehrávání právě sledovaného videa

: Slouží ke zvýšení nebo snížení hlasitosti

Tlačítko 
Toto tlačítko umožňuje stažení zvoleného souboru.
V pravé části obrazovky se zobrazí čára progrese. Když bude stahování skončeno, film se zobrazí 
v okně v pravé části obrazovky.

Tlačítko 
Toto tlačítko umožňuje přehrání souboru v režimu celé obrazovky. K tomu stačí zvolit požadovaný 
soubor a stisknout tlačítko .

Tlačítko 
Toto tlačítko umožňuje vyhledat video podle názvu nebo jiné vlastnosti. Stačí pomocí tabulky pís-
men zadat jméno, podle kterého se bude hledat, a potvrdit tlačítkem .
Přijímač nyní vyhledá videa podle zadaného jména. 
Teď tlačítky ▲▼ zvolte video a potvrďte tlačítkem  stahování videa.

Tlačítko 
Toto tlačítko umožňuje výběr videí, jež se zobrazí, podle vašich kritérií. Stiskněte tlačítko , 
zvolte tlačítky ▲▼ kritérium a potvrďte tlačítkem .

Důležitá poznámka
Když je video stahováno z youtube nebo z youporn, je soustavně zaznamenáváno ve formátu *.flv 
(u Youtube) v adresáři Youtube a ve formátu *.avi (u Youporn) v adresáři Youporn v části MULTI-
MÉDIA přijímače.

VI.3) styx net
K výběru položky «styx net» použijte tlačítka ◄►, 
pak stisknutím tlačítka  tuto službu zpřístupněte. 
Tato služba umožňuje připojení k serveru FTP, 
takže můžete stahovat multimediální soubory, pos-
louchat je nebo zhlédnout. 

Používaná tlačítka: 
▲▼: Slouží k přechodu z jednoho parametru na 
druhý

: Umožňuje zobrazení informací v různých para-
metrech a přístup k obsahu zvolené složky

: Umožňuje připojení, když všechna pole byla 
vyplněna.

: Slouží ke změně hlasitosti
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Jakmile jste připojeni k serveru, můžete prohlížet všechny soubory nebo adresáře jako v 
průzkumníkovi Windows. Pak stačí zvolit soubor nebo adresář, který chcete otevřít, a stisknout 
tlačítko .

Tlačítko 
Toto tlačítko umožňuje začít stahování zvoleného souboru nebo ho zastavit. Když se soubor sta-
huje, můžete sledovat červenou čáru progrese.
Když je stahování skončeno, barva se změní v modrou.
Když dosáhla čára 100%, znamená to, že soubor je úplně stažen. Nyní stiskněte tlačítko  a 
poslouchejte nebo zhlédněte stažený soubor.

Poznámka: Všechny soubory stažené v tomto menu jsou uloženy v adresáři DOWNLOAD v menu 
MULTIMÉDIA (tlačítko )
Soubor může být přehrán, pokud jeho název není příliš dlouhý nebo neobsahuje příliš 
mnoho interpunkčních znamének... V takovém případě jej přejmenujte.

VI.4) styx link
K výběru položky «styx link» použijte tlačítka 
◄►, pak stisknutím tlačítka  tuto službu 
zpřístupněte. 
DŮLEŽITÉ: Abyste se dostali k této službě, 
musíte nutně stáhnout „Patch link“ v menu 
aktualizace pomocí sítě.
Tato služba vám pak umožní zhlédnutí a stáhnutí 
multimediálních souborů. 

Používaná tlačítka: 
: Slouží k volbě jazyka filmů
: Slouží k volbě jazyka hudby
: Zobrazí seznam filmů X
: Vymaže stažený soubor.

▲▼: Slouží k přechodu z jednoho parametru na druhý
: Umožňuje stahování nebo jeho zastavení 

: Přehraje zvolený soubor.

: Slouží ke změně hlasitosti

Princip funkce
Stačí tlačítky ▲▼ vybrat jeden nebo několik souborů, které chcete stáhnout/zhlédnout, poté stis-
knout tlačítko  a začne stahování. 

Tlačítko 
Toto tlačítko umožňuje začít stahování zvoleného souboru nebo ho zastavit. V pravé části obra-
zovky se objeví čára progrese stahování. Když je stahování skončeno, film se zobrazí v okně v 
pravé části obrazovky.
Avšak soubor můžete začít poslouchat/dívat se na něj již během stahování. Podle připojení 
můžete začít přehrávat soubor, když čára progrese má min. 20%. Je-li vaše připojení pomalé, 
musí mít alespoň 50%.
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Tlačítko 
Toto tlačítko umožňuje přehrání souboru v režimu celé obrazovky. K tomu stačí zvolit požadovaný 
soubor a stisknout tlačítko  . Díky tlačítku budete moci měnit formát videa mezi formáty 
popsanými v kapitole D.6) Rozlišení obrazovky  

Tlačítko 
Toto tlačítko umožňuje vymazání souboru zvoleného tlačítky ▲▼.

Tlačítko 
Toto tlačítko umožňuje výběr videí, jež se zobrazí podle vašich kritérií. Stiskněte tlačítko , 
tlačítky ▲▼ zvolte kritérium a pak potvrďte tlačítkem .

Budete si moci vybrat podle různých států (Francie, Amerika...)

Tlačítko 
Toto tlačítko umožňuje zobrazení druhů hudby, které chcete stáhnout/poslouchat. Stačí tlačítky 
▲▼ vybrat mezi různými možnostmi a pak stisknout tlačítko .
Zobrazí se seznam všech dostupných písní.

Tlačítko 
Toto tlačítko zobrazí seznam filmů X. Budete požádání o zadání hesla PIN. (přednastaveno 0000) 
Nyní tlačítky ▲▼ vyberte soubory, které chcete stáhnout, pak stiskněte tlačítko  a stahování 
začne.

VI.6) VideoLAN
K výběru položky «VideoLAN» použijte tlačítka ◄►, pak stisknutím tlačítka  tuto službu 
zpřístupněte. 

Tato aplikace umožňuje přehrát streamovaná 
videa z vašeho počítače na vašem televizoru díky 
přijímači.

Jako streamovaná videa je možné zobrazit:
* soubory, které dělají potíže, protože vyžadují ko-
deky nebo formáty nepodporované přijímačem.
* DVD
* Webovou kameru nebo kartu TV
* televizi přes internet nebo P2P.

Stačí pomocí tlačítek na dálkovém ovladači  
zadat IP adresu dotyčného počítače.

Jak zjistit IP adresu vašeho počítače?
1) Klikněte na START, potom na SPUSTIT.
2) Potom napište příkaz «cmd». Otevře se okno.
3) Konečně napište «ipconfig». V parametru «IPv4 adresa», se objeví vaše IP adresa. 
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VI.6.a) Přehrání videosouboru ve VLC
1) Nejprve na vašem počítači spusťte aplikaci VLC.exe nebo si ji stáhněte přímo z webové stránky 
www.videolan.org.

2) Potom zapněte rozhraní WEB programu VLC, jak je popsáno níže:

Vyberte Náhled/Přidat rozhraní/Rozhraní Web.

3) Nastavení zdroje: Klikněte na Média, potom na Přenos. Pak vyberte druh souboru, máte na výběr mezi 
různými možnostmi:

• Soubor: Slouží k výběru souboru uloženého v počítači 
nebo na disku USB.

•Disk: Umožňuje přehrání DVD nebo CD z vašeho 
počítače.

• Síť: Umožňuje přehrání souboru z kteréhokoli místa, je-li 
na serveru FTP, HTTP, HTTPS...

• Periferní snímací zařízení: Umožňuje zobrazení exter-
ního periferického zařízení jako kamera, vaše kancelář...

Po dokončení výběru klikněte na tlačítko Přenos.

4) Pak klikněte na následující tlačítko a přejdete k následujícímu kroku s názvem Destinace.
Vyberte v seznamu možnost UDP, pak klikněte na Přidat.
Potom zadejte IP adresu vašeho přijímače. (IP adresu zjistíte v menu «Připojení k síti») 
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V případě, že přehráváte streamované video v místní síti, zaškrtněte možnost «Lokální zobrazení».

5) Potom zaškrtněte «Překódování», poté zvolte «Video - MPEG-2 + MPGA (TS)»

6) Pak klikněte na ikonu 1 a dostanete se k nastavení zvuku, obrazu a titulků.
•U položky «způsob zapouzdření» zvolte možnost MPEG TS.
•U položky «Kodek videa» zvolte možnost MPEG-2 jako kodek, pro datový tok zadejte 2048 a pro datový 
tok obrazu 25fps.
•U položky «Zvukový kodek» zvolte požadované zvukové kodeky, datový tok i  míru vzorkování...
•U položky «Titulky» zvolte titulky.

Po dokončení všech vašich nastavení klikněte na tlačítko ZÁZNAM.
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7) V části Možnosti/Obecné parametry výstupního toku zadejte následující parametry «{pid-vi-
deo=100, pid-audio=101}» právě po mux=ts

Nakonec klikněte na tlačítko PŘENOS pro dokončení.

8) Potom stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko  a 
tlačítky ◄► zvolte menu VideoLAN.
Stiskněte tlačítko  a zadejte IP adresu dotyčného 
počítače pomocí tlačítek  na dálkovém ovladači. 
Potvrďte tlačítkem  na dálkovém ovladači záznam 
a pak tisknutím tlačítka  vytvořte připojení.

Nyní se zobrazí název přenášeného souboru, 
zobrazíte jej stisknutím tlačítka .

VI.6.b) Přehrání streamovaného videa z internetu
Abyste to mohli provést, musíte si stáhnout program «P2P». (Peer2Peer)
1) Pro přehrávání streamovaného videa si musíte nainstalovat programy na počítač jako TVants, 
Sopcast, TVU...
2) Tento program musí na vašem počítači běžet nepřetržitě, aby mohl umožnit streamování po-
mocí VLC do vašeho přijímače. 
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3) Program si můžete stáhnout z webové stránky www.myp2p.eu. Najdete na ní odkazy pro 
stažení aplikací P2P, fígly a zlepšováky, ale i seznamy streamovaných videí...

Funkce
1) Spusťte nainstalovaný program P2P. Vyberte myší jeden kanál v seznamu, potom zvolte 
možnost PLAY. (Přehrávání) 
2) Pak spusťte program VLC.exe, poté klikněte na 
Média/Otevřít síťový tok. 
3) Nastavení VLC: 

• Protokol: Vyberte protokol pro adresu. Pro pro-
gramy Sopcast, TVants a TVU musíte zvolit 
možnost HTTP.

• Adresa: U TVants klikněte pravým tlačítkem na myši na požadovaný kanál a zvolte Vlastnosti.
potom zadejte adresu souboru streamovaného videa. (např.: http://localhost:16900/1.asf)

U TVU zadejte adresu http://localhost:8901

U Sopcast zadejte adresu http://localhost:8902/
tv.asf (konečné místo se může měnit od 8912 do 
8922)

Nyní pokračujte nastavením výstupního toku, viz kapitola VI.6.a) 
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VII.1) Specifikace
Část TV WEB
STYX-link: Umožňuje přehrávání a stahování filmů a mp3 z internetu.
Přehrávání videí z YOUTUBE
Přehrávání videí z YOUPORN
Poslech internetových rádií (Přes 20 000)
Sledujte informace RSS, zatímco se díváte na televizi
Podívejte se, jaké bude počasí, zatímco se díváte na televizi (Evropa, svět)

Část síť
STYX-SHARE: Umožňuje přehrávání filmů, mp3 a prohlížení fotek ze sdíleného adresáře počítače 
s Windows XP nebo Vista
STYX-NET: Umožňuje zhlédnutí filmů, přehrávání mp3 nebo prohlížení fotek ze serveru FTP...
Zhlédněte vaše videa uložená v počítači na televizoru díky přijímači KAPPA a programu VLC 
(streaming)

Část Multimédia
Možnost přehrání souborů typu: DivX (*.avi a *.Divx), Flash (*.flv), MPEG-2 přenos stream (*.ts a 
*.trp) MPEG-2 VOB a MPEG-2 (*.2kv a *.mpg)
Možnost prohlížení fotek ve formátu *.jpg (možná funkce Diaporama)
Možnost funkce Diaporama během přehrávání MP3 nebo rádia.
Možnost poslechu souborů  *.mp3
Možnost hraní 2 her (Typ «Mame»)

Část Příjem
Kompatibilní s DVB-S a DVB-S2 (H.264)
Konverze rozlišení PAL ve vysoké rozlišení (720p/1080i)
Možnost nahrávání kanálu se současným sledováním jiného kanálu na témže transpondéru
Přímý záznam, záznam pomocí časovače nebo EPG na externí disk USB

Připojení
• 2 sloty pro čtecí zařízení karet PCMCIA (Viaccess, Irdeto, Mediaguard, Conax, Cryptoworks...)
• 1 vstup/výstup USB 2.0 (umožňuje záznam a aktualizaci softwaru)
• 1 alfanumerický displej (zobrazuje název a číslo kanálu)
• 1 digitální satelitní tuner 1 vstup/1 výstup (DVBS/DVB-S2 H.264)
• 1 kabel RJ45
• 1 výstup HDMI V1.3
• 1 výstup YUV
• 1 konektor RS232
• 1 digitální výstup zvuku, koaxiální
• 1 digitální výstup zvuku S/PDIF, optický
• 1 výstup RCA (Pravý a levý zvukový kanál)
• 1 konektor skart  (TV)
• 1 vypínač ON/OFF

Funkčnost
• Příjem v pásmu KU a C
• DiSEqC 1.0,1.2 a USALS
• Kapacita 10000 kanálů/stanic (TV a rádio)
• Odložený záznam (Timeshift)
• Automatické a ruční vyhledávání kanálů
• Zobrazení menu v několika jazycích
• Uživatelsky přátelské menu, snadné k ovládání
• Elektronický programový průvodce
• Rodičovská kontrola
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• Vyhledávání v režimu MCPC a SCPC
• Funkce uložení dat (Seznam kanálů, nastavení...)

VII.2) Charakteristika

DRUH OPERAČNÍHO SYSTÉMU
Linux Kernel Verze 2.6
DEKÓDOVÁNÍ ZVUKU/OBRAZU, PŘENOSU STREAM
Formát 16:9, 4:3, režim celé obrazovky
Rozlišení obrazu 576i, 576p, 720p (HDTV), 1080i (HDTV)
Úroveň profilu MPEG-2 MP@ML, MP@HL, MPEG-4 H.264/AVC 

HP@L4
Kmitočet 50Hz PAL
Dekódování zvuku MPEG-1 vrstva 1, 2, MP3 a Dolby AC3
TUNER
Demodulace QPSK & 8PSK
Kmitočtové pásmo 950 - 2150 MHz
Datový tok 2 - 45 Mbaud/s (DVB-S), 10 - 31 Mbaud/s (DVB-

S2)
Kontrola DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2 a USALS
AUDIO/VIDEO a VSTUPNÍ/VÝSTUPNÍ DATA
USB 2.0 Port USB host (500 mA, 5V DC)
HDMI Digitální výstup zvuku a obrazu
Kompozitní obraz Výstup Y/Pb/Pr typu RCA
S/PDIF Digitální výstupy zvuku (koaxiální a optický)
Ethernet Typ RJ-45 10/100 base-T
Skart TV Výstup zvuku/obrazu (RVB a CVBS)
Audio Pravý a levý výstup zvukového kanálu typu RCA
Sériové rozhraní Konektor RS232 D-sub (dvousměrový)
NAPÁJENÍ
Vstupní napětí 90 - 250V AC, 50/60 Hz
Provozní spotřeba max. 35 W
Spotřeba v pohotovostním režimu max. 4 W
FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI
Rozměry 340 x 60 x 230 mm
Čistá hmotnost Cca 2 kg
Provozní teplota 0° až 45°C
PŘEDNÍ STRANA
Typ displeje 16 Digitální, typ VD, Velikost písmena 10,42 mm
DEKÓDOVACÍ SLOT
PCMCIA 2 sloty pro načtení PCMCIA
Umístění 1 čtecí zařízení (nefunkční bez aktualizace)
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ZÁRUČNÍ LIST

Na satelitní přijímač OPTEX STYX KAPPA poskytujeme 2 roční záruku týkající se výrobních vad, 
součástek a provedení. 

ZÁRUČNÍ LIST
         Výrobek : Satelitní přijímač OPTEX STYX KAPPA

         Datum prodeje .................................................
 

Dovozce: 
OPTEX s.r.o.
Radlická 103
150 00 Praha 5
www.optexcz.eu

Autorizovaný servis:
PM servis
Na barikádách 670, 
196 00 PRAHA 9
Tel.: 283 933 530
Mobil: 777 302 060

ATV servis a prodej elektroniky
Richard Tenora
Kšírova 45
619 00 Brno
Tel.: 541 249 327, 549 242 530
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