HD digitálny káblový prijímač

Návod na použitie
IRHD-5100S
Predvolené heslo je 0000.

Oznámenie

Slovenčina

Ďakujeme za zakúpenie výrobku UPC Direct vyrobeného spoločnosťou HUMAX. Prečítajte si, prosím,
túto používateľskú príručku pozorne, aby ste vedeli bezpečne namontovať, používať a udržiavať výrobok
pri plnom výkone. Nechajte si túto používateľskú príručku v blízkosti výrobku pre budúcu referenciu.
Informácie v tejto používateľskej príručke podliehajú zmenám bez oznámenia.

Autorské právo (Copyright © 2010 HUMAX Corporation)
Zakázané kopírovať, používať alebo prekladať časť alebo celok bez predchádzajúceho písomného súhlasu
spoločnosti HUMAX, s výnimkou súhlasu vlastníka autorských práv a autorsko-právnych predpisov.

Záruka
Záruka sa nevzťahuje na súčiastky, ktoré môžu byť chybné kvôli zneužitiu informácií obsiahnutých v tejto
príručke.

Význam symbolov
Aby ste znížili nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom, neodstraňujte kryt (alebo
zadnú časť). Vnútri nie sú žiadne súčiastky, ktoré by mohol používateľ opravovať. So
servisom sa obráťte na kvalifikovaný servisný personál.
Tento symbol označuje nebezpečné napätie vo vnútri výrobku, ktoré predstavuje riziko
zásahu elektrickým prúdom alebo poranenia osoby.
Tento symbol označuje dôležité pokyny spojené s výrobkom.

Varovania, výstrahy a poznámky
V celej príručke dávajte obzvlášť veľký pozor na nasledujúce značky, ktoré označujú nebezpečné situácie.
Varovanie

Označuje nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla mať za následok vážne poranenie.
Výstraha

Označuje situáciu, ktorá by mohla spôsobiť poškodenie zariadenia alebo iných prístrojov.
Poznámka

Označuje dodatočné informácie, ktoré upozorňujú používateľa na možné problémy a informácie
akéhokoľvek významu, ktoré pomôžu pochopiť, používať a udržiavať montáž.
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Oznámenie
Pokyny „WEEE“
Tento výrobok by sa po skončení životnosti nemal likvidovať spolu s bežným komunálnym
odpadom. Separujte ho od iných typov odpadu a zodpovedne ho recyklujte. Prispievate
tým k udržateľnému opakovému využívaniu materiálových zdrojov. Zabráni sa tým možným
negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie v dôsledku nekontrolovanej likvidácie
odpadu.
Domáci používatelia:
Ak potrebujete získať informácie o tom, kam a akým spôsobom môžete odniesť tento výrobok na
environmentálne vyhovujúcu recykláciu, obráťte sa buď na maloobchodného predajcu, od ktorého ste
výrobok zakúpili, prípadne na miestny vládny úrad.
Podnikoví používatelia:
Obráťte sa na svojho dodávateľa a naštudujte si zmluvné podmienky zmluvy o zakúpení. Tento produkt by
sa nemal likvidovať spolu s inými komerčnými druhmi odpadu určenými na likvidáciu.

Ochranné známky
•
•

Irdeto je ochranná známka spoločnosti Irdeto Access B.V.
Vyrobené v licencii od spoločnosti Dolby Laboratories.
Dolby a symbol dvojité D sú obchodné značky spoločnosti Dolby Laboratories.
HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia interface sú obchodné značky a registrované
obchodné značky spoločnosti HDMI Licensing LLC.

•

Tento spotrebič obsahuje technológiu ochrany pred kopírovaním, ktorá je chránená patentmi v USA a
ostatnými právami duševného vlastníctva spoločnosti Rovi Corporation. Spätné skladanie a rozoberanie
je zakázané.
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Príručka rýchlym spustením
1. Kontrola príslušenstva

PVR

AUDIO

TV Portal

Quick Start Guide

MEDIA

User’s Manual

RM-E06

Diaľkové ovládanie
/Batérie

Návod na použitie/
Príručka rýchlym spustením

Kábel HDMI

Poznámka: V závislosti od lokality sa príslušenstvo môže líšiť.

2. Prehľad výrobku
Predný panel
OK

Štrbina na modul CI-Module
RESET
Reštartuje prijímač.

MENU

5V

0.5A

STANDBY
Prepína medzi prevádzkovým a
pohotovostným režimom.
Stavový displej

Dióda LED STANDBY/TV/RADIO
Keď je výrobok v ktoromkoľvek z
režimov, svieti svetlo.

GUIDE
Štrbina na kartu Smartcard
TV/RADIO
Šípky
Port USB
Pripojenie úložného zariadenia USB.

Poznámka: Zobrazený obrázok sa môže odlišovať od skutočného výrobku.
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Príručka rýchlym spustením

Slovenčina

Vloženie modulu CI-Module
1. Otvorte pravú záklopku na prednom paneli výrobku.
2. Postupujte podľa pokynov o module a vložte kartu Smartcard do
modulu CI-Module.
3. Modul CI-Module (s kartou Smartcard) nechajte v horizontálnej
polohe.
4. Vložte modul CI-Module do štrbiny.

Modul CI-Module

Karta Smartcard

Vloženie karty Smartcard
1. Otvorte pravú záklopku na prednom paneli, aby sa sprístupnila
štrbina na kartu.
2. Kartu Smartcard držte horizontálne tak, aby elektronický čip
smeroval nadol.
3. Vložte kartu Smartcard do štrbiny.

Karta Smartcard
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Príručka rýchlym spustením
Zadný panel
VIDEO
Pripája sa k TV alebo videorekordéru pomocou kábla RCA.
Vstup LNB IN
Pripojenie kábla satelitnej antény.

AUDIO
Pripája sa k TV alebo videorekordéru pomocou kábla RCA.

31
5V

TV SCART
Pripája sa k TV pomocou
kábla TV SCART.

SPDIF
Pripája sa k audio systému pomocou
kábla S/PDIF. (digitálny zvuk)
HDMI
Pripája sa k TV pomocou kábla HDMI.

0.5A

ETHERNET
Obslužný port
Port USB
Pripojenie úložného zariadenia
USB.

Poznámka: Zobrazený obrázok sa môže odlišovať od skutočného výrobku.
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Príručka rýchlym spustením

Slovenčina

Diaľkové ovládanie

PVR

MUTE

Stlmí zvuk.

STANDBY

Prepína medzi prevádzkovým a pohotovostným
režimom.

MODE

Prepína režim diaľkového ovládania.

NUMERICKÉ

(0-9)

TV portál

Momentálne nie je podporovaný.

MENU

Zobrazuje hlavnú ponuku.

ݣ

Tlačidlá na
ovládanie
prehrávania

 Prehrať, II Pozastaviť,  Zastaviť,  Nahrať,
 Pretočiť vzad,  Pretočiť vpred, I Predchádzajúce,
I Nasledujúce

ݤ

FAREBNÉ
tlačidlá

Farebné tlačidlá pre interaktívne aplikácie.

MEDIA

Zobrazí zoznam médií.

GUIDE

Zobrazí sprievodcu programami.

Tlačidlá
so ŠÍPKAMI

Posúva kurzora nahor, nadol, doľava alebo doprava.

OK

Výber ponuky (vstup) do ponuky alebo potvrdenie
výberu.

EXIT

Ukončuje všetky obrazovky zobrazené na obrazovke
(OSD).

BACK

Návrat na predchádzajúci kanál.
Návrat späť na predchádzajúcu obrazovku.

AUDIO

1

ݢ

TV Portal

2
3
MEDIA

RM-E06

Poznámka: Zobrazený obrázok sa môže odlišovať od skutočného výrobku.
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Príručka rýchlym spustením

PVR

AUDIO

TV Portal

VOL+/-

Upravuje hlasitosť zvuku.

CHш/щ

Mení kanál alebo stranu.

LIST

Zobrazuje zoznam kanálov.

i (Informácie)

Zobrazuje informácie o kanále a programe.

OPT+

Zobrazuje vlastnosti kanálov.

AUDIO

Zobrazí zoznam zvukov.

SUBTITLE

Zobrazí zoznam jazyka titulkov.

TV/RADIO

Prepína medzi režimom TV a rádio.

TEXT

Sprístupní službu digitálneho textu.

SOURCE

Momentálne nie je podporovaný.

V-FORMAT

Nastaví rozlíšenie videa.

WIDE

Mení zobrazovací formát.

MEDIA

Vkladanie batérií
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i

RM-E06

1. Háčik potlačte nahor a zdvihnite
kryt priečinka na batérie.
2. Vložte batérie (súčasť dodávky) pri
zachovaní správnej polarity (podľa
značiek plus (+) a mínus (-) na
koncoch).
3. Zatvorte kryt.

Príručka rýchlym spustením

Slovenčina

3. Pripojenia
Táto časť popisuje, ako pripojiť váš výrobok ku konkrétnej zostave vašich zariadení tak, aby sa dosahoval
optimálny príjem signálu. Výrobok poskytuje rozličné rozhrania na pripojenie k TV, videorekordéru alebo
iným zariadeniam. Vyberte najvhodnejší postup v závislosti od zariadenia, ktoré máte.
Varovanie: Všetky komponenty pripojte skôr, ako napájacie káble pripojíte do sieťových zásuviek. Pred
pripojením alebo odpojením akýchkoľvek káblov vždy výrobok, TV a ostatné komponenty
vypnite.

Kábel RCA

AUDIO

TV SCART

DVI for TV

HDMI

DVI Connecter

Kábel HDMI

Kábel SCART

Kábel HDMI

31
5V

0.5A

ASTRA 1 19.2E
Wall

Kábel S/PDIF

S/PDIF

Poznámka: Ak zaznamenáte akékoľvek problémy s nastavením výrobku, obráťte sa na miestneho
predajcu výrobkov alebo na zákaznícku linku HUMAX.
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Príručka rýchlym spustením
Pripojenie antény
Pripojte anténu k vstupu LNB IN.

Pripojenie k TV
ݢTV s konektorom HDMI
V záujme dosahovania čo najvyššej kvality obrazu výrobok a TV prepojte pomocou kábla HDMI.

ݣTV s konektorom DVI
Ak sa má dosiahnuť veľmi vysoká kvalita obrazu, výrobok a TV prepojte pomocou kábla HDMI a konvertora
HDMI-do-DVI pre video a kábla RCA (ľavý a pravý kanál zvuku) pre zvuk.

ݤTV s konektorom SCART
Pre dobrú kvalitu obrazu výrobok a TV prepojte pomocou kábla SCART.

AUDIO

TV SCART

DVI for TV

HDMI

DVI Connecter

2

Kábel SCART

Kábel HDMI

Kábel RCA

3

Kábel HDMI

1

2

31
5V

0.5A

Poznámka:
• Keď používate digitálny audio systém, výrobok a digitálny audio systém prepojte pomocou kábla
S/PDIF pre audio.
• Programy, ktorých sledovanie je obmedzené technológiou DRM (Digital Rights Management (Správa
digitálnych práv)) nie je možné sledovať cez kábel HDMI. Vykonajte prepojenie pomocou kábla SCART
alebo kompozitného kábla.
• Pripojenie TV priamo k audio/video výstupu výrobku zaistí jasnejší obraz a zlepší zážitok zo sledovania.
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Príručka rýchlym spustením

Slovenčina

4. Zapnutie
1. Pripojte sieťový kábel výrobku k zásuvke na stene.
2. Ak chcete výrobok zapnúť, stlačte tlačidlo STANDBY na diaľkovom ovládaní alebo tlačidlo STANDBY
na prednej strane produktu.

PVR

31

AUDIO

TV Portal
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Príručka rýchlym spustením
5. Sprievodca prvou inštaláciou
Keď výrobok zapínate po prvýkrát po zakúpení alebo obnovení predvolených nastavení v ponuke,
automaticky sa spustí inštalačný sprievodca.
Poznámka: Ak ukončíte inštalačného sprievodcu bez úplného dokončenia postupu vyhľadávania
kanálov, nemusia sa vám sprístupniť všetky kanály. V tomto prípade môžete pomocou
ponuky Nastavenie > Inštalácia vyhľadať ďalšie kanály.
1. Jazyk
Vyberte svoj jazyk.

2. Displej
Nastavte video výstup pre váš TV.
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Príručka rýchlym spustením

Slovenčina

3. Hľadanie kanálov
Vyberte typ vyhľadávania kanálov.
•

•

•

Rýchle vyhľadanie českých: Automaticky
prehl’adat’ všetky kanály Skylink a CSlink satelitov
ASTRA3(23.5E) a ASTRA1(19.2E).
Rýchle vyhľadanie slovenských: Automaticky
prehl’adat’ všetky kanály Skylink a CSlink satelitov
ASTRA3(23.5E) a ASTRA1(19.2E).
Preskočiť: Ak vlastníte SCD alebo anténu s
motorčekom, preskočte proces vyhľadávania a
prejdite na MENU > Nastavenie > Inštalácia.

4. Automatické hľadanie
Vyhľadávanie kanálov sa spustí automaticky.
Po dokončení vyhľadávania nájdené kanály
uložte.

5. Výsledok
Zobrazí sa výsledok inštalačného sprievodcu.
Sprievodcu ukončite výberom položky
Ukončiť.
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Príručka rýchlym spustením
6. Prehľad ponuky
Preferencie
• Rodičovský zámok
• Jazyk
• Čas
• Video
• Zvuk
• Nahrávanie
• Displej na obrazovke

Zoznam kanálov
TV sprievodca

Upraviť kanály
• Upraviť zoznam obľúbených
• Upraviť programové zoznamy
Inštalácia
• Hľadanie kanálov
• Predvolené od výroby

Video
Hudba
Foto
Nastavenie

Systém
• Systém info
• Detekcia signálu
• Správa energie
• Spoločné rozhranie
• Aktualizácia softvéru IRDETO
• Podmienený prístup
• Mailové správy
• Úschova dát

O navigácii

alebo

Zobrazuje hlavnú ponuku

Pohyb v rámci ponúk alebo možností

Výber ponuky (vstup do ponuky)
alebo potvrdenie výberu

Zmení alebo upraví možnosť

Návrat späť na predchádzajúcu
obrazovku

Zadávanie čísiel (0 až 9)

Ukončenie všetkých obrazoviek
zobrazených na obrazovke (OSD)
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Základy obsluhy

Slovenčina

Prepínanie kanálov
Kanály môžete prepínať viacerými spôsobmi.




Stlačte tlačidlo CH/.
Priamo zadáte číslo kanálu. (0-9)
Prejdite na zoznam kanálov alebo TV sprievodcu a vyberte kanál.

Poznámka:
• Stlačením tlačidla TV/RADIO prepnete medzi kanálmi TV a rádia.
• Stlačením tlačidla BACK sa vrátite na predchádzajúci kanál.

Hlasitosť/Stíšené/Zvuk



Ak chcete upraviť hlasitosť zvuku, stlačte tlačidlo VOL+/-.
Ak chcete dočasne stíšiť zvuk, stlačte tlačidlo MUTE.

Nastavenie možností zvuku
Možnosti zvuku sú dostupné iba vtedy, keď
program podporuje viacero jazykov zvuku.
Stlačením tlačidla AUDIO zmeníte jazyk zvuku a
nasmerovanie.
Po každom stlačení tohto tlačidla sa hodnota
zmení.
Poznámka:
• Funkcia stíšenia zostane nastavená počas
prepínania kanálov.
• Ak sa program vysiela v Dolby Digital,
nemôžete nastaviť nasmerovanie zvuku.
Displej

15

Základy obsluhy
Formát displeja/Rozlíšenie
Nastavenie formátu displeja
Stlačením tlačidla WIDE nastavte formát displeja v
závislosti od pomeru.
Po každom stlačení tohto tlačidla sa hodnota
zmení.
 Pomer 4:3: Automatické - Obálka - Stred
 Pomer 16:9: Automatické - Pillarbox -

Zväčšenie

Poznámka: Podrobnosti nájdete v časti
Nastavenie formátu displeja .

Displej

Nastavenie rozlíšenia
Stlačením tlačidla V-FORMAT nastavte rozlíšenie
obrazovky.
Po každom stlačení tohto tlačidla sa hodnota
zmení.
 576i - 576p - 720p - 1080i - Originál

Poznámka: Pri pripojení pomocou kábla HDMI
môžete meniť iba na tie rozlíšenia,
ktoré TV podporuje.

Displej
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Základy obsluhy

Slovenčina

Informácie o programe (i-tabuľka)
I-tabuľka je informačný panel, ktorý sa zobrazuje po určité časové obdobie pri každom prepnutí kanálov.
Stlačte tlačidlo i počas sledovania programu, aby sa zobrazila i-tabuľka. Skryjete ju stlačením tlačidla EXIT.
Doba prehrávania

Ikony

Číslo a názov kanálu
Názov programu

Intenzita a kvalita signálu

Aktuálny čas a dátum

Displej

Názov skupiny

Režim navigácie

 Zobrazenie podrobných informácií o programe

Opätovne stlačte tlačidlo i, kým sa i-tabuľka zobrazuje.
 Zobrazenie informácií o predchádzajúcom/nasledujúcom programe
Stlačte tlačidlo /, kým sa i-tabuľka zobrazuje. Stlačením tlačidla OK nastavíte pripomienky alebo nahrávania

budúcich programov.
 Zobrazenie informácií o programe iných kanálov
Stlačte tlačidlo /, kým sa i-tabuľka zobrazuje. Stlačením tlačidla OK prepnete na vybraný kanál.

Ikony
Ikony reprezentujú informácie a poskytované služby.
Uzamknutý program

Titulky

Kódovaný program (ikony CAS)

Teletext

Úroveň rodičovskej zámky
(minimálny vek na sledovanie)

Program HD

Rozlíšenie

Pomer

Plánovaný program
(červená: nahrávanie, modrá: pripomienka)

Zvuk Dolby Digital
Zvuk Dolby Digital Plus

Multiaudio
Poznámka:
• Informácie o programe sa nezobrazujú, keď žiadne informácie o programe nie sú dostupné.
• Nastavenie nahrávaní je dostupné iba vtedy, keď bol za účelom nahrávania pripojený externý pevný
disk.
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Základy obsluhy
Titulky
Ak sú poskytnuté informácie o titulkoch, môžete si
vybrať jazyk titulkov.
Stlačením tlačidla SUBTITLE zmeníte jazyk
titulkov.
Po každom stlačení tohto tlačidla sa hodnota
zmení.
Poznámka: Môžete si vybrať, aby sa titulky
v prípade dostupnosti vždy
zobrazovali.

Displej

Možnosti
Môžete nastaviť možnosti pre sledovaný kanál.
1. Stlačte tlačidlo OPT+.
2. Vyberte možnosť.
 Obľúbené: Vyberte obľúbenú skupinu, ktorá sa

pridá ku kanálu.
 Zámok: Vyberte možnosť Zap. alebo Vyp..
 Odstrániť: Stlačte tlačidlo OK.

3. Výberom položky OK uložte zmeny a opustite
ponuku.

Teletext

Displej

Výber

Potvrdiť

Displej

Ponuka
teletextu

Výber

Teletext je bezplatné servisné vysielanie, ktoré
uvádza najnovšie informácie o správach, počasí a
mnohých iných témach. V režime teletextu môžete
používať interaktívne služby.
Všetky kanály, ktoré podporujú teletext, majú na
i-tabuľke ikonu teletextu.
1. Stlačte tlačidlo TEXT.
2. Ak chcete zobraziť ponuku teletextu, stlačte
tlačidlo MENU v režime teletextu.
3. Vyberte požadovanú funkciu teletextu a
stlačte tlačidlo OK.

Potvrdiť
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Zoznam kanálov

Slovenčina

Zoznam kanálov vám pomôže rýchlo a jednoducho vyhľadať kanál, ktorý chcete sledovať.
Zoznam kanálov môžete sprístupniť viacerými spôsobmi.



Stlačte tlačidlo LIST .
Stlačte tlačidlo MENU a vyberte položku Zoznam kanálov.

Prepínanie kanálov
Vyberte kanál, ktorý chcete sledovať a stlačte tlačidlo OK. Zobrazený kanál sa prepne.
Poznámka:
•
: Uzamknutý kanál,
: Kódovaný kanál (ikony CAS)
• Stlačením tlačidla i zobrazíte podrobné informácie o kanále.
• Stlačením tlačidla LIST alebo EXIT opustíte ponuku.

Rozšírené možnosti
Zmena skupiny
Môžete zobraziť zoznam vybranej skupiny kanálov.
 TV, HDTV, Rádio, Obľúbené 1 až 5, Nedávno

1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte skupinu kanálov.
3. Stlačte tlačidlo OK.
Poznámka: Stlačením tlačidla TV/RADIO
prepnete medzi skupinami TV a
rádia.
Triedenie kanálov
Stlačením ČERVENÉHO tlačidla usporiadate
zoznam v numerickom alebo abecednom poradí.

Displej/Zmena

Výber

Potvrdiť

Displej

Výber

Potvrdiť

Filtrovanie kanálov
Kanály môžete filtrovať podľa typu kanálu v
zozname TV alebo rádia.
1. Stlačte ZELENÉ tlačidlo.
2. Vyberte typ kanálu.
 Satelitné, Platená TV, Vypnuté

3. Stlačte tlačidlo OK.
Poznámka: Výberom položky Vyp. zrušíte
filtrovanie.

GREEN
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Zoznam kanálov
Úprava kanálov v zozname kanálov
Môžete upraviť každý kanál v zozname kanálov, ako aj v ponuke. Pre úpravu viacerých kanálov prejdite na
položku MENU > Nastavenie > Upraviť kanály.

Uzamknutie/Vymazanie/Premenovanie kanálov
1. Vyberte kanál, ktorý chcete upraviť a stlačte
ŽLTÉ tlačidlo.
2. Vyberte možnosť.
 Uzamknúť: Vyberte možnosť Zap. alebo Vyp..
 Zámok: Stlačte tlačidlo OK.
 Odstrániť: Stlačte tlačidlo OK a zadajte

názov na klávesnici.

3. Výberom položky OK uložte zmeny a opustite
ponuku.
Poznámka: Predvolené heslo je 0000. Ak heslo
zabudnete, obráťte sa na vášho
miestneho predajcu.

YELLOW

Displej

Výber

Potvrdiť

Nastavenie obľúbených kanálov
Môžete si vybrať vaše obľúbené kanály a zahrnúť ich do obľúbenej skupiny.
1. Vyberte si program a stlačte ŽLTÉ tlačidlo.
2. Vyberte položku Obľúbené a stlačte tlačidlo OK.
3. Vyberte skupinu obľúbených, do ktorej chcete zahrnúť kanál a stlačte tlačidlo OK.
Ak chcete kanál odstrániť zo skupiny obľúbených, vyberte skupinu a stlačte znovu tlačidlo OK.
4. Výberom položky OK uložte zmeny a opustite ponuku.
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Správa kanálov

Slovenčina

Budete požiadaný o zadanie hesla za účelom prístupu do tejto ponuky.
Poznámka: Predvolené heslo je 0000. Ak heslo zabudnete, obráťte sa na vášho miestneho predajcu.

Úpravy obľúbených kanálov
Ponuka Upraviť zoznam obľúbených vám umožní pridať alebo odobrať kanály zo skupín obľúbených.
MENU

Nastavenie

Upraviť kanály

Upraviť zoznam obľúbených
Názov skupiny
Počet označených/celkový počet
kanálov
Názov skupiny obľúbených

Funkčné tlačidlá
: Farebné tlačidlo alebo tlačidlo OPT+
Výber

Označiť/potvrdiť

O stránku nahor/
nadol

Poznámka:
• Stlačením tlačidla i zobrazíte podrobné informácie o kanále.
• Stlačením tlačidla MENU alebo EXIT opustíte ponuku. Stlačením tlačidla BACK sa vrátite na
predchádzajúcu obrazovku.
• Kanály, ktoré sú automaticky očíslované vysielateľom, nie je možné vymazať, ani presunúť.

Pridanie/Odstránenie obľúbených kanálov
1. Stlačte ŽLTÉ tlačidlo a vyberte skupinu obľúbených, ktorú chcete upraviť.
2. Na pridanie kanálov do zoznamu obľúbených vyberte kanály, ktoré chcete pridať, pomocou tlačidla
/ a OK v ľavom stĺpci a potom stlačte ČERVENÉ tlačidlo. Pridané kanály sa zobrazia v pravom stĺpci.
3. Na odstránenie kanálov zo zoznamu obľúbených vyberte kanály, ktoré chcete odstrániť, v pravom
stĺpci a potom stlačte ČERVENÉ tlačidlo.

21

Správa kanálov
Presunutie kanálov
1. Pomocou tlačidla / a OK vyberte kanály.
2. Stlačte ZELENÉ tlačidlo.
3. Pomocou tlačidla / a OK presuňte vybrané kanály na požadované miesto.
Poznámka: Môžete presúvať iba kanály v pravom stĺpci.

Premenovanie obľúbených skupín
1.
2.
3.
4.

Stlačte ŽLTÉ tlačidlo a vyberte skupinu obľúbených, ktorú chcete upraviť.
Stlačte tlačidlo OPT+.
Vyberte položku Premenovať.
Zadajte názov na klávesnici.

Rozšírené možnosti
Zmena skupiny
Pre usporiadanie kanálov iných skupín v ľavom stĺpci stlačte ZELENÉ tlačidlo a vyberte požadovanú
skupinu.
Poznámka: Stlačením tlačidla TV/RADIO prepnete medzi skupinami TV a rádia.
Zmena pozadia
Môžete zmeniť kanál, ktorý sa zobrazuje v pozadí, počas upravovania.
1. Vyberte si kanál, ktorý chcete sledovať.
2. Stlačte MODRÉ tlačidlo. Zobrazený kanál sa prepne.
Výber/Zrušenie výberu všetkých kanálov
1. Stlačte tlačidlo OPT+.
2. Vyberte položku Označiť všetko.
3. Pre vybratie všetkých vyberte položku Vybrať všetko.
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Správa kanálov

Slovenčina

Úprava kanálov
Ponuka Editovať programové zoznamy vám umožní vymazávať, presúvať, uzamykať alebo premenúvať
niekoľko kanálov súčasne.
MENU

Nastavenie

Upraviť kanály

Editovať programové zoznamy

Názov skupiny
Počet označených/celkový počet
kanálov

Funkčné tlačidlá
: Farebné tlačidlo alebo tlačidlo OPT+
Výber

Označiť/potvrdiť

O stránku nahor/
nadol

Poznámka:
•
: Uzamknutý kanál,
: Kódovaný kanál (ikony CAS)
• Stlačením tlačidla i zobrazíte podrobné informácie o kanále.
• Stlačením tlačidla MENU alebo EXIT opustíte ponuku. Stlačením tlačidla BACK sa vrátite na
predchádzajúcu obrazovku.
• Kanály, ktoré sú automaticky očíslované vysielateľom, nie je možné vymazať, ani presunúť.

Odstránenie kanálov
1. Pomocou tlačidla / a OK vyberte kanály.
2. Stlačte ČERVENÉ tlačidlo.

Presunutie kanálov
1. Pomocou tlačidla / a OK vyberte kanály.
2. Stlačte ZELENÉ tlačidlo.
3. Pomocou tlačidla / a OK presuňte vybrané kanály na požadované miesto.
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Správa kanálov
Uzamknutie/Odomknutie kanálov
1. Pomocou tlačidla / a OK vyberte kanály.
2. Stlačte tlačidlo OPT+.
3. Vyberte položku Uzamknúť. Pre odomknutie vyberte položku Odomknúť.

Premenovanie kanálov
1.
2.
3.
4.

Vyberte kanál, ktorý sa premenuje.
Stlačte tlačidlo OPT+.
Vyberte položku Premenovať.
Zadajte názov na klávesnici.

Rozšírené možnosti
Zmena skupiny
Pre usporiadanie kanálov iných skupín stlačte ŽLTÉ tlačidlo a vyberte požadovanú skupinu.
Poznámka: Stlačením tlačidla TV/RADIO prepnete medzi skupinami TV a rádia.
Zmena pozadia
Môžete zmeniť kanál, ktorý sa zobrazuje v pozadí, počas upravovania.
1. Vyberte si kanál, ktorý chcete sledovať.
2. Stlačte MODRÉ tlačidlo. Zobrazený kanál sa prepne.
Výber/Zrušenie výberu všetkých kanálov
1. Stlačte tlačidlo OPT+.
2. Vyberte položku Označiť všetko.
3. Pre vybratie všetkých vyberte položku Vybrať všetko.
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TV sprievodca

Slovenčina

TV sprievodca je sprievodca zobrazovaný na obrazovke, ktorý uvádza informácie o programe kanálov
usporiadané podľa času a dátumu.
TV sprievodcu môžete sprístupniť viacerými spôsobmi.
Stlačte tlačidlo GUIDE.
Stlačte tlačidlo MENU a vyberte položku TV sprievodca.




Poznámka: Stlačením tlačidla GUIDE alebo EXIT opustíte ponuku. Stlačením tlačidla BACK sa vrátite na
predchádzajúcu obrazovku.
Náhľad
Aktuálny čas a dátum
Informácie o zvolenom programe:
číslo a názov kanálu, názov programu,
jednoduché informácie,
skupina obľúbených, typ siete a ikony

Lišta priebehu

Funkčné tlačidlá
: Farebné tlačidlo
Výber

Potvrdiť

O stránku nahor/
nadol

Poznámka:
• Stlačením tlačidla i zobrazíte podrobné informácie o programe.
•

: Naplánovaný program (červená: nahrávanie, modrá: pripomienka)

: Nahrávaný program

: Aktuálny čas

Sledované programy
1. Vyberte si program a stlačte tlačidlo OK. Program sa bude zobrazovať v náhľade.
2. Opätovne stlačte tlačidlo OK, aby ste ukončili TV sprievodcu a sledovali program.
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TV sprievodca
Nastavenie pripomienok alebo nahrávaní
1. Vyberte si budúci program a stlačte tlačidlo OK.
2. Vyberte položku Pripomienka alebo Nahrávanie a stlačte tlačidlo OK.
3. Opätovným stlačením tlačidla OK zrušíte rezerváciu.
Vyhradené programy sa automaticky pridajú do položky Zoznam.
Poznámka:
• Nastavenie nahrávaní je dostupné iba vtedy, keď bol za účelom nahrávania pripojený externý pevný
disk.
• Ak dochádza ku kolízii s iným programom, primerane upravte rezerváciu.
• Ak je kanál uzamknutý, budete požiadaný o zadanie hesla pre dokončenie rezervácie.
Predvolené heslo je 0000. Ak heslo zabudnete, obráťte sa na vášho miestneho predajcu.
• Môžete si zmeniť plán pripomienok alebo nahrávaní. (Pozrite si časť Naplánované pripomienky a
nahrávania.)

Rozšírené možnosti
Rýchla navigácia
Stlačením tlačidla / sa presuňte na predchádzajúci/nasledujúci program.
Stlačením tlačidla / preskočíte dozadu/dopredu o dve hodiny.
Stlačením tlačidla Ι/Ι sa presuniete na predchádzajúci/nasledujúci deň.
Zmena skupiny
Pre usporiadanie kanálov iných skupín stlačte MODRÉ tlačidlo a vyberte požadovanú skupinu.
Poznámka:
• Stlačením tlačidla TV/RADIO prepnete medzi skupinami TV a rádia.
• Pre vyhľadanie špecifických programov prejdite na položku Vyhľadať tak, že stlačíte ZELENÉ tlačidlo.
(Pozrite si časť Vyhľadanie programov.)
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TV sprievodca

Slovenčina

Vyhľadanie programov
Programy môžete špecifickejšie vyhľadávať pomocou kľúčových slov alebo žánrov.
Pomocou kľúčového slova
1. Stlačte ZELENÉ tlačidlo.
2. Vyberte položku Kľúčové slovo a stlačte
tlačidlo .
3. Vyberte si kľúčové slovo a stlačte tlačidlo OK.
Poznámka: Pre zadanie nového kľúčového slova
vyberte položku Nové kľúčové
slovo.
Podľa žánru
1.
2.
3.
4.

Stlačte ZELENÉ tlačidlo.
Vyberte položku Žáner a stlačte tlačidlo .
Vyberte si žáner a stlačte tlačidlo OK.
Vyberte si špecifický žáner a stlačte tlačidlo
OK. (ak je poskytnuté)

GREEN

Displej

Potvrdiť

Výber

Strana
nahor/nadol

Poznámka:
• Stlačením tlačidla i zobrazíte podrobné informácie o programe.
• Stlačte tlačidlo OK, aby ste sledovali nájdený program.
• Môžete si nastaviť pripomienky alebo nahrávania budúcich programov. (Pozrite si časť Naplánované
pripomienky alebo nahrávania.)
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TV sprievodca
Naplánované pripomienky a nahrávania
Naplánujte si zoznamy pripomienok alebo nahrávok a pomôžu vám podrobnejšie ich spravovať.
1. Stlačte ŽLTÉ tlačidlo.
2. Môžete pridať, upraviť alebo odstrániť vaše
pripomienky alebo nahrávania.
 Pre pridanie vyberte položku Nové

pripomenutie a stlačte tlačidlo OK.
 Ak chcete vykonať úpravu, vyberte rezerváciu a

stlačte tlačidlo OK.
 Ak chcete vykonať odstránenie, vyberte

rezerváciu a stlačte MODRÉ tlačidlo.

3. Vyskočí položka Rezervácia. Požadované
možnosti môžete zmeniť pomocou tlačidiel
///, NUMERICKÝCH TLAČIDIEL (0~9) a
tlačidla OK.
4. Výberom položky OK uložte zmeny a opustite
ponuku.

YELLOW

Displej

Potvrdiť

Výber

Strana
nahor/nadol

Poznámka:
• Stlačením tlačidla i zobrazíte podrobné informácie o programe.
• Pripomienky alebo nahrávky môžete ľahko nastaviť v položke TV Sprievodca, Vyhľadať alebo
navigačnom režime i-tabuľky.
• Nastavenie nahrávaní je dostupné iba vtedy, keď bol za účelom nahrávania pripojený externý pevný
disk.
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Nahrávanie a prehrávanie

Slovenčina

Programy môžete nahrávať na jednotku externého disku a nahrané programy kedykoľvek prehrať.
Táto funkcia je dostupná iba vtedy, keď je externý pevný disk pripojený k výrobku prostredníctvom portu
USB.
Poznámka:
•
Niektoré jednotky pevných diskov nemusia byť rozoznané alebo nemusia správne fungovať.
• Uistite sa, že externý pevný disk je pripojený správne skôr, ako začnete nahrávať alebo prehrávať.
• Pripojte iba jednotku pevného disku USB, ktorá má iba jednu partíciu a bola naformátovaná
na nahrávanie. Ak pripájate externý pevný disk po prvýkrát, budete vyzvaný, aby ste jednotku
pevného disku USB naformátovali, aby sa dala použiť na nahrávanie. Zariadenie naformátujte podľa
nasledujúcich krokov.
• Pamäťové zariadenie USB, ktoré bolo naformátované systémom súborov FAT32 alebo NTFS funguje iba
pre médiá (MP3, JPEG, XviD).
• Podporované funkcie v závislosti od systému súborov USB
 ext3: Nahrávanie, Čítanie, Kopírovanie (Digitálna TV/Rádio, MP3, JPEG, XviD)
 FAT32 : Čítanie, Kopírovanie (MP3, JPEG, XviD)
 NTFS: Čítanie (MP3, JPEG, XviD)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dokonca aj keď pripojíte viac ako dve externé jednotky pevných diskov, na nahrávanie môžete použiť
iba jednu jednotku pevného disku.
Porty USB na vašom spotrebiči podporujú celkovo 800 mA. Týchto 800 mA sa zdieľa medzi všetkými
zariadeniami pripojenými k výrobku.
K pamäťovému zariadeniu USB, ktoré si vyžaduje externý napájací zdroj, pripojte napájanie. Ak nie,
zariadenie nemusí byť rozpoznané.
Pamäťové zariadenie USB pripojte pomocou kábla, ktorý ponúka výrobca zariadenia. Ak použijete
kábel, ktorý neponúka výrobca zariadenia alebo nadmerne dlhý kábel (max. 5 m), zariadenie nemusí
byť rozpoznané.
Ak je pamäťové zariadenie USB pripojené v pohotovostnom režime, bude automaticky rozpoznané pri
zapnutí výrobku.
Počas nahrávania alebo prehrávania pamäťové zariadenie USB nevypínajte. Keď sa pamäťové
zariadenie USB náhle odpojí alebo oddelí, môžu sa poškodiť súbory uložené na pamäťovom zariadení
USB.
Uistite sa, že ste si vytvorili zálohu dôležitých súborov, pretože dáta na pamäťovom zariadení USB sa
môžu poškodiť. Nenesieme zodpovednosť za akúkoľvek stratu dát.
Niektoré pamäťové zariadenia USB nemusia byť podporované alebo nemusia hladko pracovať.
Rýchlosť detekcie pamäťového zariadenia USB sa líši v závislosti od zariadenia.
Pamäťové zariadenie USB s verziou nižšou ako USB 2.0 sú tiež podporované. Avšak nemusia správne
fungovať.

Záznam

Výber

Potvrdiť

Zadávanie čísiel 0 až 9

29

Nahrávanie a prehrávanie
Nahrávanie
Okamžité nahrávanie
Môžete ihneď nahrávať program, ktorý práve
sledujete a zmeniť trvanie nahrávania.
Ak chcete okamžite začať nahrávať aktuálny
program, ktorý sledujete, stlačte tlačidlo RECORD.
Nahrávanie sa spustí v aktuálnom bode vysielania
a panel nahrávania sa bude zobrazovať po dobu
niekoľkých sekúnd.
Stlačením tlačidla STOP zastavíte nahrávanie
programu.

Nahrávanie bude pokračovať, kým sa aktuálny program neskončí. Avšak ak sa program skončí do desiatich
minút, nahrávanie bude pokračovať do skončenia nasledujúceho programu. Keď nie sú zadané žiadne
informácie o programe, nahrávanie bude pokračovať po dobu dvoch hodín.

Zmena trvania nahrávania
1. Stlačte tlačidlo RECORD na aktuálne
nahrávanom kanále.
2. Nastavte trvanie manuálne alebo vyberte, kým
sa skončí aktuálny program alebo nasledujúci
program.

Záznam
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Výber

Potvrdiť

Zadávanie čísiel 0 až 9

Nahrávanie a prehrávanie

Slovenčina

Plánované nahrávanie
Rezervácie nahrávok môžete ľahko nastaviť
v položke TV Sprievodca,Zoznam alebo
navigačnom režime i-tabuľky.




Vyberte budúci program a stlačte tlačidlo OK v
časti TV sprievodca.
Vyberte položku Nové pripomenutie a stlačte
tlačidlo OK v časti Zoznam.
Stlačte tlačidlo OK pri označení budúceho
programu v i-tabuľke a vyberte možnosť
Záznam.

Nahrávanie sa spustí v plánovanom čase a panel
nahrávania sa bude zobrazovať po dobu niekoľkých sekúnd.
Stlačením tlačidla STOP zastavíte nahrávanie programu.
Poznámka:
• Stlačením tlačidla GUIDE prejdete na položku TV Sprievodca.
• Stlačením tlačidla GUIDE a stlačením ŽLTÉHO tlačidla prejdete na položku Zoznam.
• Stlačte tlačidlo i počas sledovania programu, aby sa zobrazila i-tabuľka.
• Nastavenie nahrávaní je dostupné iba vtedy, keď bol za účelom nahrávania pripojený externý pevný
disk.

Úprava zoznamu nahrávania
Svoje rezervácie môžete upraviť alebo vymazať v časti Zoznam.
 Ak chcete vykonať úpravu, vyberte rezerváciu a stlačte tlačidlo OK. Môžete zmeniť možnosti ako je napríklad

kanál, dátum, čas, režim opakovania atď.
 Ak chcete vykonať odstránenie, vyberte rezerváciu a stlačte MODRÉ tlačidlo.

Záznam

Výber

Potvrdiť

Zadávanie čísiel 0 až 9
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Nahrávanie a prehrávanie
Konflikt nahrávania
Konflikt doby nahrávania
Keď okamžité nahrávanie koliduje s naplánovaným
nahrávaním (alebo pripomienkou), môžete buď:
 Nahrávať po automaticky upravenú dobu

nahrávania.
 Zrušiť plánované nahrávanie (alebo

pripomienku).

Konflikt sledovania
Keď plánovaná nahrávka začína na inom kanále,
kým vy sledujete ďalší kanál, 30 sekúnd pre
spustením plánovanej nahrávky sa zobrazí
roletový oznam o nahrávaní.
 OK: Kanál sa zmení v dobe začiatku nahrávania a

plánované nahrávanie sa spustí automaticky.
 Zrušiť: Plánované nahrávanie sa zruší.

Konflikt plánovania
Keď novo naplánovaná nahrávka prichádza
do konfliktu s predchádzajúcou nastavenou
nahrávkou (alebo pripomienkou), zobrazí sa výzva
k zvoleniu programu, ktorý si chcete ponechať.
Pomocou tlačidla / a OK si vyberte program.

Záznam
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Výber

Potvrdiť
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Slovenčina

Nastavenie možností nahrávania
MENU

Nastavenia

Preferencie

Nahrávanie

Nastavenie vyplňovacieho času
Môžete nastaviť časovú rezervu pre prípad, že
nahrávané vysielanie začne skôr alebo skončí
neskôr ako sa plánovalo.
 Začiatok vyplňovacieho času: Dodatočný čas

nahrávania pred začatím nahrávania.
 Koniec vyplňovacieho času: Dodatočný čas

nahrávania po skončení nahrávania.

Nastavenie s časovým posunom
 Nahrávanie s časovým posunom: Nahrávanie s

časovým posunom sa začne po prepnutí kanálu.

Nastavenie času preskočenia
Môžete nastaviť čas preskočenia na opätovné prehranie alebo vynechanie scén počas prehrávania alebo
nahrávania s posunom času.
 Čas okamžitého opakovaného prehrávania: 7 s, 15 s, 30 s
 Čas preskočenia vpred: 7 s, 15 s, 30 s

Poznámka:
• Môžete si tiež nahrať aj programy rádia.
• Panel nahrávania sa bude zobrazovať s i-tabuľkou po každom stlačení tlačidla i .
• Trvanie nahrávania môžete zmeniť pomocou tlačidla RECORD pre okamžité nahrávanie alebo tak, že
prejdete na MENU > TV Sprievodca > Zoznam pre plánované nahrávanie.
• Počas nahrávania kanálu nemôžete meniť kanále.
• Ak počas nahrávania stlačíte tlačidlo STANDBY, nahrávanie sa zastaví. Plánované nahrávania sa začnú
dokonca aj v pohotovostnom režime, ak je jednotka externého pevného disku rozpoznaná.
• Kým sledujete nahrávaný program, pomocou tlačidiel ako je pozastaviť, pretočiť vzad, pretočiť vpred,
okamžitý záznam, spomaliť atď. môžete ovládať sledovanie.
• Zaznamenať je možné len programy digitálnej TV a rádia. Z externých vstupov AV nie je možné
nahrávať.
• Pred nahrávaním zaistite, aby ste mali dostatok voľného miesta. Ak je voľný priestor na jednotke
pevného disku nedostatočný, nahrávanie sa zastaví. Nahrávanie jednej hodiny programu si môže
vyžadovať až 2 až 3 GB miesta na pevnom disku. Priestor potrebný na jednu hodinu programu sa môže
líšiť v závislosti od programu.
• Aby ste zobrazili zoznam nahraných programov, stlačte tlačidlo MEDIA alebo MENU a vyberte položku
Video. (Pozrite si časť Používanie video zoznamu.)
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Nahrávanie a prehrávanie
Prehrávanie
Nahrané programy, ktoré sú uložené na pripojenej jednotke pevného disku, môžete prehrávať.
Poznámka: Pred prehrávaním sa uistite, že externý pevný disk je pripojený správne.

Prehrávanie nahrávok
K zoznamu nahraných súborov sa môžete ľahko
dostať a prehrať si nahrané programy.



Stlačte tlačidlo MEDIA.
Stlačte tlačidlo MENU a vyberte položku
Video.

Vyberte súbor a stlačte tlačidlo OK. Prehrávanie sa
začne.
Počas prehrávania nahraného súboru môžete
vykonať pretáčanie dozadu, pretáčanie dopredu,
spomalené prehrávanie a pozastavenie. Zelená
lišta prehrávania sa zobrazuje vtedy, keď stlačíte
počas prehrávania tlačidlo PLAY, FAST FORWARD, REWIND, SLOW alebo PAUSE.
Aktuálny čas
Stav prehrávania
Začiatok

Ukazovateľ prehrávania

Celkový čas

Poznámka: Počas prehrávania jednotku externého pevného disku neodpájajte, ani nevypínajte. Keď sa
externý pevný disk náhle oddelí alebo odpojí, prehrávanie sa zastaví a prepne sa na živé TV
vysielanie.

Záznam
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Ovládače prehrávania
Prehrať
Pozastavenie scény. Ak chcete obnoviť režim prehrávania, stlačte znovu tlačidlo PAUSE.
Zastaví prehrávanie aktuálneho súboru a prejde na živé TV vysielanie.
Pretáčanie vzad
Pretáčanie vpred
Posun na predchádzajúcu kapitolu a opakované prehrávanie scén.
Posun na nasledujúcu scénu a preskočenie scén.
/

Preskočenie na predchádzajúcu alebo nasledujúcu scénu.

Poznámka:
• Pretáčanie vpred a preskočenie nemusia fungovať na programoch, ktoré sú obmedzené DRM.
• Viac podrobností o nahrávaných súboroch nájdete v položke Zoznam médií > Používanie video
zoznamu .
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Nahrávanie a prehrávanie
Pozastavenie a pretáčanie živého TV vysielania dozadu
Nahrávanie s časovým posunom (TSR) vám umožňuje pozastaviť živé vysielanie, vrátiť sa k nemu neskôr a
pokračovať tam, kde ste skončili.
Funkcia TSR automaticky dočasne ukladá programy, ktoré sledujete, na pripojený pevný disk.
TSR trvá po dobu 90 minút.

Ak chcete pozastaviť sledovaný program,
stlačte tlačidlo PAUSE. Pre návrat stlačte tlačidlo PLAY. Pozastavenie vytvorí časový priestor medzi bodom
živého vysielania a bodom sledovania. Časový priestor je ekvivalentný dobe, po ktorú bol program
pozastavený.
Ak chcete preklenúť časovú medzeru a vrátiť sa k živému vysielaniu, stlačte tlačidlo STOP.
Ak chcete pretočiť zmeškané scény a pozrieť si ich znovu,
stlačte tlačidlo REWIND. Stlačte tlačidlo PLAY na mieste, odkiaľ chcete spustiť sledovanie. Program
môžete pozastaviť, pretočiť dozadu alebo pretočiť dopredu.
Môžete pretočiť vzad na začiatočný bod. Ak počas pretáčania dosiahnete začiatočný bod,
program sa automaticky začne prehrávať normálnou rýchlosťou.
Ak chcete pretočiť scény vpred alebo ich preskočiť,
stlačte tlačidlo FAST FORWARD. Pretáčanie vpred funguje len v prípade, ak existujte časová medzera
medzi aktuálne sledovaným bodom a bodom živého vysielania, ktorá bola spôsobená pozastavením,
spomaleným prehrávaním alebo pretočením vzad. Môžete pretočiť vpred až po aktuálny bod vysielania.
Ak dosiahnete bod živého vysielania počas pretáčania vpred, program sa automaticky začne prehrávať pri
normálnej rýchlosti.
Poznámka: Pretáčanie vpred a preskočenie nemusia fungovať na programoch, ktoré sú obmedzené
DRM.

Záznam
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Z pripojeného pamäťového zariadenia USB môžete obnoviť súbory videa, hudby alebo fotografií.
Zoznam médií môžete sprístupniť viacerými spôsobmi.




Stlačte tlačidlo MEDIA.
Stlačte tlačidlo MENU a vyberte položku Video, Hudba alebo Fotografie.
Pripojte pamäťové zariadenie USB pre médiá a vyberte si požadovaný typ média.
Video

Uvádza nahrávky z TV/rádia, prípadne súbory XviD.

Hudba

Uvádza súbory vo formáte MP3.

Fotografie

Uvádza súbory vo formáte JPEG.

Poznámka:
• Stlačením tlačidla MEDIA alebo EXIT opustíte ponuku. Stlačením tlačidla BACK sa vrátite na
predchádzajúcu obrazovku.
• Keď pripojíte úložné zariadenie USB, automaticky sa zobrazí ponuka s typmi médií.
• Ak chcete skopírovať súbory médií do iných zariadení, vyberte položku Kopírovať. (Pozrite si časť
Používanie video zoznamu > Úprava súborov.)

Prepínanie úložiska
1. Stlačením MODRÉHO tlačidla sa prepína
úložné zariadenie.
2. Vyberte úložisko a stlačte tlačidlo OK.
 USB: Zobrazuje každú časť pripojených

pamäťových zariadení USB. Vyberte USB.

Prepínanie médií
1. Stlačením ŽLTÉHO tlačidla sa prepína typ
média.
2. Vyberte typ média a stlačte tlačidlo OK.
 Video, Hudba, Foto

Zapnutie/vypnutie
média

Výber

Potvrdiť

Zadávanie čísiel 0 až 9
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Zoznam médií
Poznámka:
• Niektoré jednotky pevných diskov nemusia byť rozoznané alebo nemusia správne fungovať.
• Uistite sa, že pamäťové zariadenie USB je správne pripojené skôr, ako použijete Zoznam médií.
• Používajte iba pamäťové zariadenie USB, ktoré bolo naformátované pomocou systému súborov ext3,
FAT alebo NTFS.
• Kompatibilné zariadenia USB zahŕňajú prenosné pamäte typu Flash (najmä kľúče USB) a digitálne
zvukové prehrávače (prehrávače MP3) formátu FAT12/16/32. Pripojiť toto zariadenie k počítaču za
účelom prehrávania USB nie je možné.
• Môžete prehrávať súbory XviD/MP3/JPEG (okrem súborov s ochranou proti kopírovaniu alebo s
obmedzeným prehrávaním).
• Podporované funkcie v závislosti od systému súborov USB
 ext3: Čítanie, Kopírovanie (Digitálna TV/Rádio, MP3, JPEG, XviD)
 FAT: Čítanie, Kopírovanie (Digitálna TV/Rádio, MP3, JPEG, XviD)
 NTFS: Čítanie (MP3, JPEG, XviD)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Porty USB na vašom spotrebiči podporujú celkovo 800 mA. Týchto 800 mA sa zdieľa medzi všetkými
zariadeniami pripojenými k výrobku.
K pamäťovému zariadeniu USB, ktoré si vyžaduje externý napájací zdroj, pripojte napájanie. Ak nie,
zariadenie nemusí byť rozpoznané.
Pamäťové zariadenie USB pripojte pomocou kábla, ktorý ponúka výrobca zariadenia. Ak použijete
kábel, ktorý neponúka výrobca zariadenia alebo nadmerne dlhý kábel (max. 5 m), zariadenie nemusí
byť rozpoznané.
Ak je pamäťové zariadenie USB pripojené v pohotovostnom režime, bude automaticky rozpoznané pri
zapnutí výrobku.
Pamäťové zariadenie USB používajúce program na automatické rozpoznanie nemusí byť rozpoznané.
Pamäťové zariadenie USB, ktoré používa vlastný ovládač nemusí byť rozpoznané.
Rýchlosť rozpoznávania pamäťového zariadenia USB je závislé od každého zariadenia.
Počas prehrávania pamäťové zariadenie USB neodpájajte, ani nevypínajte. Keď sa pamäťové zariadenie
USB náhle odpojí alebo oddelí, môžu sa poškodiť súbory uložené na pamäťovom zariadení USB.
Uistite sa, že ste si vytvorili zálohu dôležitých súborov, pretože dáta na pamäťovom zariadení USB sa
môžu poškodiť. Nenesieme zodpovednosť za akúkoľvek stratu dát.
Ak má vaše pamäťové zariadenie USB viacero častí alebo ak používate univerzálnu čítačku pamäťových
kariet USB, môžete použiť až 4 časti alebo pamäťové zariadenia USB.
Ak pamäťová karta USB nepracuje správne, odpojte ju a znovu pripojte.
Niektoré pamäťové zariadenia USB nemusia byť podporované alebo nemusia hladko pracovať.
Rýchlosť detekcie pamäťového zariadenia USB sa líši v závislosti od zariadenia.
Pamäťové zariadenie USB s verziou nižšou ako USB 2.0 sú tiež podporované. Avšak nemusia správne
fungovať.
Systém si môže vyžadovať dlhší čas na prečítanie veľkého množstva dát uložených v zariadení USB.
Aj keď pripojíte viacero zariadení USB, zobrazí sa iba jedna ikona.
Spoločnosť HUMAX nemôže zaručiť kompatibilitu (prevádzku a/alebo napájanie zbernice) so všetkými
veľkokapacitnými zariadeniami USB a nenesie žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek stratu dát, ku ktorej
môže po pripojení k tomuto výrobku dôjsť.
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Používanie video zoznamu
Z pripojeného pamäťového zariadenia môžete prehrávať nahrávky TV/rádia alebo súbory XviD.
MENU

Video

Poznámka:
• Uistite sa, že pamäťové zariadenie USB je správne pripojené skôr, ako použijete Zoznam médií.
• Stlačením ŽLTÉHO tlačidla sa prepína typ média.
• Stlačením MODRÉHO tlačidla sa prepína úložné zariadenie.
• Stlačením tlačidla i zobrazíte podrobné informácie o programe.
Cesta
Úložné zariadenie

Novo zaznamenaný súbor
Nahrávanie súboru
Prehrávanie súboru
Súbor XviD
Funkčné tlačidlá
: Farebné tlačidlo alebo tlačidlo OPT+

Poznámka:
•
: Ikona nahrávania : Ikona prehrávania
: Ikona HD
• : Ikona exspirácie DRM (Správa digitálnych práv)

: Ikona CAS

: Ikona zámku

Prehrávanie súborov
Vyberte súbor a stlačte tlačidlo OK alebo PLAY. Prehrávanie sa spustí od naposledy zobrazeného bodu.
Ak chcete prehrať niekoľko súborov za sebou, vyberte súbory pomocou ČERVENÉHO tlačidla a stlačte
tlačidlo OK alebo PLAY.
Počas prehrávania nahraného súboru môžete vykonať pretáčanie dozadu, pretáčanie dopredu, spomalené
prehrávanie a pozastavenie. Podrobnosti o ovládaní prehrávania a lište prehrávania nájdete v časti
Nahrávanie a Prehrávanie > Prehrávanie .
Poznámka:
• Počas prehrávania uzamknutých súborov budete požiadaný o zadanie hesla.
• Súbory s dátumom exspirácie DRM (Správa digitálnych práv) môžu exspirovať, ak nebudú sledované
pred uvedeným dátumom.
• Niektoré tlačidlá ovládania prehrávania nemusia v závislosti od obsahu fungovať.
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Zoznam médií
Úprava súborov
Usporiadanie súborov
1. Stlačte tlačidlo OPT+.
2. Vyberte položku Usporiadať a stlačte tlačidlo
OK. Súbory sa usporiadajú v abecednom
poradí.
3. Pre usporiadanie súborov v časovom poradí
zopakujte vyššie uvedený postup.
Poznámka: Usporiadanie súborov je dostupné
len pre súbory videa.
Odstránenie súborov
1. Vyberte súbor(y), ktoré chcete odstrániť a
stlačte tlačidlo OPT+.
2. Vyberte položku Odstrániť a stlačte tlačidlo OK.
3. Vyberte položku Áno a stlačte tlačidlo OK.
Uzamknutie súborov
1.
2.
3.
4.
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Vyberte súbor(y), ktoré chcete uzamknúť a stlačte tlačidlo OPT+.
Vyberte položku Zámok a stlačte tlačidlo OK.
Pre odomknutie stlačte tlačidlo OPT+ znovu a vyberte položku Odomknuté.
Zadajte heslo.
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Presúvanie/kopírovanie súborov
1. Vyberte súbor(y), ktoré chcete presunúť a
stlačte tlačidlo OPT+.
2. Vyberte položku Presunúť a stlačte tlačidlo
OK.
3. Vyberte priečinok alebo úložné zariadenie,
kam chcete súbor(y) presunúť, a stlačte tlačidlo
OK.
 Presunutie súboru(ov) na rovnakom úložisku:

Vyberte priečinok, kam chcete súbor(y) presunúť
a stlačte tlačidlo OK.
 Kopírovanie súboru(ov) na iné úložisko:
Vyberte úložisko a potom vyberte priečinok, kam
chcete súbor(y) skopírovať. Stlačením tlačidla OPT+ vytvoríte priečinok.

Poznámka: Ak sa súbor presunie do iného úložného zariadenia, dôjde k jeho skopírovaniu. Nahrávky
videa však nemožno kopírovať do iných úložných zariadení.
Premenovanie súborov
1. Vyberte súbor, ktorý chcete premenovať a stlačte tlačidlo OPT+.
2. Vyberte položku Premenovať a stlačte tlačidlo OK.
3. Zadajte názov súboru na klávesnici a stlačte ŽLTÉ tlačidlo.
Vytvorenie zložky
1. Stlačte tlačidlo OPT+.
2. Vyberte položku Nová zložka a stlačte tlačidlo OK.
3. Zadajte názov zložky na klávesnici a stlačte ŽLTÉ tlačidlo.
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Zoznam médií
Používanie hudobného zoznamu
Z pripojeného pamäťového zariadenia USB si môžete prehrať zvukové súbory MP3.
MENU

Hudba

Poznámka:
• Uistite sa, že pamäťové zariadenie USB je správne pripojené skôr, ako použijete Zoznam médií.
• Stlačením ŽLTÉHO tlačidla sa prepína typ média.
• Stlačením MODRÉHO tlačidla sa prepína úložné zariadenie.
Cesta
Úložné zariadenie

Titul, Umelec, Album

Funkčné tlačidlá
: Farebné tlačidlo alebo tlačidlo OPT+

Prehrávanie súborov
Vyberte súbor a stlačte tlačidlo OK alebo PLAY. Všetky súbory v zložke sa postupne prehrajú.
Ak chcete prehrať iba vybrané súbory, vyberte súbory pomocou ČERVENÉHO tlačidla a stlačte tlačidlo OK
alebo PLAY.
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Prehrávač hudby
Prehrávač hudby sa zobrazuje počas prehrávania
hudobných súborov.

Prehráva alebo pozastavuje

Prehráva

Prehráva predchádzajúci súbor
Prehráva nasledujúci súbor

Pozastavuje
RED

Mení režim prehrávania
(raz, opakovať, opakovať všetko, náhodný výber)

Prehráva prvý súbor

Zastaví hudobný prehrávač a zobrazí zoznam

Prehráva posledný súbor

Ukončí hudobný prehrávač a prejde na živé TV
vysielanie

Úprava súborov
Odstraňovanie, presúvanie, premenúvanie hudobných súborov alebo vytváranie nových zložiek je
rovnaké ako pri zozname videí. Pozrite si časť Používanie video zoznamu > Úprava súborov.
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Zoznam médií
Používanie zoznamu fotografií
Z pripojeného pamäťového zariadenia USB si môžete prehrať súbory fotografií JPEG.
MENU

Fotografie

Poznámka:
• Uistite sa, že pamäťové zariadenie USB je správne pripojené skôr, ako použijete Zoznam médií.
• Stlačením ŽLTÉHO tlačidla sa prepína typ média.
• Stlačením MODRÉHO tlačidla sa prepína úložné zariadenie.
Cesta
Úložné zariadenie

Miniatúra

Funkčné tlačidlá
: Farebné tlačidlo alebo tlačidlo OPT+

Prezentácia fotografií
Vyberte súbor a stlačte tlačidlo OK alebo PLAY.
Všetky súbory v zložke sa postupne zobrazia.
Ak chcete prezerať iba vybrané súbory, vyberte
súbory pomocou ČERVENÉHO tlačidla a stlačte
tlačidlo OK alebo PLAY.
Informačný panel sa zobrazuje počas pozastavenia
prezentácie.

Pozastaví alebo prehráva

Prehráva

Zobrazuje predchádzajúcu fotografiu

Pozastavuje

Zobrazuje nasledujúcu fotografiu

Zastaví prezentáciu a zobrazuje zoznam fotografií

Zobrazuje prvú fotografiu

Ukončí prezentáciu a prejde na živé TV vysielanie

Zobrazuje poslednú fotografiu
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Úprava súborov
Odstraňovanie, presúvanie, premenúvanie súborov fotografií alebo vytváranie nových zložiek je rovnaké
ako pri zozname videí. Pozrite si časť Používanie video zoznamu > Úprava súborov.
Režim posúvania
Počas prezentácie môžete prehrávať hudobné súbory.
1. Stlačte tlačidlo OPT+.
2. Vyberte položku Režim posúvania a stlačte
tlačidlo OK.
 Zobrazený času: Doba, po ktorú sa zobrazuje

fotografia
 Prehrávanie hudby: Pre prehrávanie hudobných

súborov počas prezentácie vyberte položku Zap..
 Priečinok: Pomocou ČERVENÉHO tlačidla

vyberte priečinok, v ktorom sa nachádzajú
hudobné súbory.

3. Výberom položky OK uložte zmeny a opustite
ponuku.

Zapnutie/vypnutie
média

Výber

Potvrdiť
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Preferencie
V tejto kapitole môžete nastaviť možnosti pre rodičovskú zámku, jazyk, čas, video, zvuk a iné.
Poznámka: Stlačením tlačidla MENU alebo EXIT opustíte ponuku. Stlačením tlačidla BACK sa vrátite na
predchádzajúcu obrazovku.

Rodičovský zámok
MENU

Nastavenie

Preferencie

Rodičovský zámok

Budete požiadaný o zadanie hesla za účelom prístupu do tejto ponuky.
Poznámka: Predvolené heslo je 0000. Ak heslo zabudnete, obráťte sa na vášho miestneho predajcu.

Prístupnosť podľa veku
1. Vyberte položku Prístupnosť podľa veku.
2. Vyberte možnosť.
 Zobraziť všetko
 7, 12, 15, 18: Blokuje programy pre divákov, na

ktorých sa vzťahuje vekové obmedzenie.
 Zamknúť všetko

3. Stlačte tlačidlo OK.
Poznámka: Na sledovanie zablokovaného
programu je nutné heslo.

Zmeniť STB heslo
1. Vyberte položku Zmeniť STB heslo.
2. Zadajte nové heslo.
3. Zadajte nové heslo znovu pre overenie.
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Nastavenie jazyka
MENU

Nastavenie

Preferencie

Jazyk

1. Vyberte položku Jazyk systému, Jazyk zvuku
alebo Jazyk titulkov.
2. Vyberte jazyk.
Poznámka:
• Ak vyberiete položku Vyp. v jazyku titulkov,
titulky sa nebudú zobrazovať.
• Jazyk zvuku alebo jazyk titulkov môžete
zmeniť stlačením tlačidla AUDIO alebo
SUBTITLE počas sledovania programu.

Zapnutie/vypnutie časovača
MENU

Nastavenie

Preferencie

Čas

1. Aby sa výrobok automaticky zapol, vyberte
položku Časovač zapnutia a vyberte možnosť
Nastaviť časovač.
2. Zadajte čas.
3. Nastavte možnosti zapínania časovača.
 Program: Vyberte si kanál, ktorý sa zobrazí po

zapnutí.
 Hlasitosť: Nastavte hlasitosť zvuku pri zapnutí.
 Opakovanie: Vyberte si režim opakovania

zapínania časovača.

4. Aby sa výrobok automaticky vypol, vyberte
položku Vypnúť časovač a vyberte možnosť
Nastaviť časovač.
5. Zadajte čas.

Zapnutie/vypnutie
ponuky

Výber

Potvrdiť
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Preferencie
Nastavenie videa
MENU

Nastavenie

Preferencie

Video

Nastavenie pomeru obrazovky TV
Môžete si vybrať pomer obrazovky TV.
1. Vyberte položku Pomer.
2. Vyberte možnosť.
 16:9 – 4:3

Nastavenie formátu displeja
Formát displeja si môžete vybrať podľa pomeru
vášho TV.
1. Vyberte položku Formát displeja.
2. Vyberte možnosť.
 Pomer 4:3: Automatické – obálka – Stred
 Pomer 16:9: Automatické – Pillarbox – Zväčšenie

Poznámka: Formát displeja môžete nastaviť stlačením tlačidla WIDE, kým sledujete program. Pozrite si
časť Formát displeja/Rozlíšenie.
Pomer

Formát displeja

4:3
Automatické

obálka

Stred

Automatické

Pillarbox

Zväčšenie

16:9

Nastavenie obálky a Pillarbox farebne
Môžete nastaviť farbu pre priestor okrajov podľa formátu displeja.
1. Vyberte položku Obálkabox & Pillarbox farebne.
2. Vyberte možnosť.
 Čierny – Šedý
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Preferencie
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Nastavenie TV SCART
Pre TV SCART môžete vybrať možnosť výstupu video signálu.
1. Vyberte položku TV SCART.
2. Vyberte možnosť.
 TV SCART: CVBS – S-Video – RGB

Nastavenie zvuku
MENU

Nastavenie

Preferencie

Zvuk

Nastavenie digitálneho výstupu zvuku
Môžete vybrať výstup digitálneho audio signálu vášho výrobku.
1. Vyberte položku Digitálny zvukový výstup.
2. Vyberte možnosť.
 Multi kanál – Stereo

Nastavenie Synchronizácia reči
Môžete nastaviť zvukový rozdiel medzi zvukom a
obrazom.
1. Vyberte položku Synchronizácia reči.
2. Synchronizáciu reči nastavte pomocou tlačidla
/. Stlačením pravého tlačidla zvýšite
rýchlosť zvuku a stlačením ľavého tlačidla ju
znížite.

Zapnutie/vypnutie
ponuky

Výber
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Preferencie
Displej na obrazovke
MENU

Nastavenie

Preferencie

Displej na obrazovke

Nastavenie Čas zobrazenia info.
Môžete nastaviť trvanie zobrazenia informačnej obrazovky po každom prepnutí kanálu.
1. Vyberte položku Čas zobrazenia info.
2. Vyberte možnosť.
 Vyp. – 1 až 20 s

Nastavenie priehľadnosti
Môžete nastaviť priehľadnosť obrazoviek
zobrazených na obrazovke.
1. Vyberte položku Priehľadnosť.
2. Vyberte možnosť.
 Vyp. – 25 % – 50 % – 75 %

Nastavenie typ písma tituliek
Môžete nastaviť písmo tituliek
1. Vyberte položku Typ písma tituliek.
2. Vyberte možnosť.
 Variabilný – Pevný
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Ponuka inštalácie vám umožňuje nakonfigurovať anténu a vyhľadať dostupné kanály TV a rádia.
Pomocou tohto prijímača môžete nakonfigurovať pevnú anténu, anténu SCD alebo anténu s motorčekom.
MENU

Nastavenie

Inštalácia

Budete požiadaný o zadanie hesla za účelom prístupu do tejto ponuky.
Poznámka:
• Predvolené heslo je 0000. Ak heslo zabudnete, obráťte sa na vášho miestneho predajcu.
• Stlačením tlačidla MENU alebo EXIT opustíte ponuku. Stlačením tlačidla BACK sa vrátite na
predchádzajúcu obrazovku.
Najskôr by ste mali vybrať váš typ antény, ktorý je pripojený k tomuto prijímaču.
Výber typu antény
1. Stlačte ČERVENÉ tlačidlo.
2. Vyberte váš typ antény.
 Pevná anténa
 SCD anténa
 Anténa s motorčekom

3. Výberom položky OK uložte zmeny a opustite
ponuku.
Poznámka: Keď sa zmení typ antény, všetky
kanále sa odstránia.

Zapnutie/vypnutie
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Inštalácia
Hľadanie kanálov [Pevná anténa]
MENU

Nastavenie

Inštalácia

Hľadanie kanálov

Kanále môžete hľadať tak, že vyberiete typ spínača a nastavenie požadovaného satelitu.
Poznámka: Ak anténa nie je správne nastavená, hľadanie kanálov sa nedá aktivovať, čo znamená, že
nemôžete sledovať žiadny z vysielaných kanálov.

Používanie spínača Monoblock
Monoblock LNB je duálne LNB navrhnuté na prijímanie dvoch satelitov pomocou jedného taniera.
Prepínanie medzi satelitmi je oveľa rýchlejšie a spoľahlivejšie, pretože tanier sa nemusí pohybovať.
Vyberte položku Monoblock LNB, ak chcete
vyhľadať kanále dvoch satelitov pomocou
monoblock LNB.
1. Skontrolujte, či je pripojenie antény a vybraný
typ antény správny.
2. Vyberte položku Typ spínača a vyberte
položku Monoblock LNB. Nastavenie satelitu
sa nastaví automaticky.
3. Vyberte položku Transpondér pod obrázkom
aktivovaného satelitu a stlačte tlačidlo OK.
4. V zozname transpondéra vyberte hodnotu.
5. Vyberte položku Vyhľadávanie a stlačte
tlačidlo OK. Nájdené kanále sa zobrazia v
zozname.
6. Keď je vyhľadávanie dokončené, vyberte
položku Uložiť a stlačením tlačidla OK uložíte
nájdené kanále.
Poznámka:
• Podrobnosti o nastavení transpondéra nájdete
v časti Nastavenie transpondéra .
• Vyberte položku Stop a stlačením tlačidla OK
zastavte hľadanie kanálu.
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Používanie samotného spínača LNB
Vyberte položku Len LNB, ak chcete hľadať iba kanále na jednom satelite pomocou pevnej antény.
1. Skontrolujte, či je pripojenie antény a vybraný
typ antény správny.
2. Vyberte položku Typ spínača a vyberte
položku Len LNB.
3. Vyberte obrázok satelitu a stlačte tlačidlo OK.
 Satelitné: Vyberte satelit.
 Frekvencia LNB: Vyberte frekvenciu LNB.
 Test transpondér: Skontrolujte stav signálu pre

každý transpondér a vyberte ten s najvyššou
kvalitou.

4. Vyberte položku OK.
5. Vyberte položku Transpondér pod obrázkom
aktivovaného satelitu a stlačte tlačidlo OK.
6. V zozname transpondéra vyberte hodnotu.
7. Vyberte položku Vyhľadávanie a stlačte
tlačidlo OK. Nájdené kanále sa zobrazia v
zozname.
8. Keď je vyhľadávanie dokončené, vyberte
položku Uložiť a stlačením tlačidla OK uložíte
nájdené kanále.
Poznámka:
• Výberom položky Definované užívateľom
zadáte možnosti priamo.
• Podrobnosti o nastavení transpondéra nájdete
v časti Nastavenie transpondéra.
• Vyberte položku Stop a stlačením tlačidla OK
zastavte hľadanie kanálu.

Zapnutie/vypnutie
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Inštalácia
Používanie spínača DiSEqC
Vyberte položku DiSEqC, ak chcete hľadať kanále na viac ako len jednom satelite pomocou pevnej antény.
1. Skontrolujte, či je pripojenie antény a vybraný
typ antény správny.
2. Vyberte položku Typ spínača a vyberte
položku DiSEqC.
3. Vyberte obrázok satelitu a stlačte tlačidlo OK.
 Satelitné: Vyberte satelit.
 Frekvencia LNB: Vyberte frekvenciu LNB.
 Signál 22 kHz: Vyberte položku Zap., ak

používate prepínač 22 KHz signálu.
 DiSEqC: Vyberte prepínač DiSEqC.
 Test transpondér: Skontrolujte stav signálu pre

každý transpondér a vyberte ten s najvyššou
kvalitou.

4. Vyberte položku OK.
5. Vyberte položku Transpondér pod obrázkom
aktivovaného satelitu a stlačte tlačidlo OK.
6. V zozname transpondéra vyberte hodnotu.
7. Pre nastavenie viacerých satelitov zopakujte
štyri vyššie uvedené kroky.
8. Vyberte položku Vyhľadávanie a stlačte
tlačidlo OK. Nájdené kanále sa zobrazia v
zozname.
9. Keď je vyhľadávanie dokončené, vyberte
položku Uložiť a stlačením tlačidla OK uložíte
nájdené kanále.
Poznámka:
• Výberom položky Definované užívateľom
zadáte možnosti priamo.
• Podrobnosti o nastavení transpondéra nájdete
v časti Nastavenie transpondéra.
• Vyberte položku Stop a stlačením tlačidla OK
zastavte hľadanie kanálu.
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Nastavenie transpondéra
Dostupné transpondéry pre každý satelit sú uvedené v zozname automaticky. Ak je to potrebné, môžete
priamo vstúpiť do možností nastavenia transpondéra.
1. Vyberte položku Transpondér pod obrázkom
aktivovaného satelitu a stlačte tlačidlo OK.
Môžete vybrať aj položku Test Transpondér v
časti Nastavenie družice.
2. Výberom položky Definované užívateľom
zadáte možnosti priamo.
 Frekvencia: Zadajte frekvenciu transpondéra.
 Polarizácia: Zadajte polarizáciu transpondéra.
 Prenosová rýchlosť: Zadajte prenosovú rýchlosť

transpondéra.
 Prenos: Pre vysielania HD vyberte položku DVB-

S2.
 Modulácia: Vyberte položku QPSK alebo 8PSK,

keď vyberáte položku DVB-S2 v časti Prenos.
 FEC: Zadajte FEC transpondéra.

3. Vyberte položku OK.
Poznámka: Informácie o najnovších frekvenciách
transpondéra nájdete na
nasledujúcich webových stránkach.
www.lyngsat.com

Nastavenie možností vyhľadávania
Môžete nastaviť možnosti pre presnejšie vyhľadávanie.
1. Stlačte tlačidlo OPT+.
2. Nastavte možnosti vyhľadávania.
 Sieťové vyhľadávanie: Aby ste prijímali

najnovšie informácie o kanále, vyberte položku
Zap..
 Kódované: Všetky – FTA – CAS
 Typ kanálu: Všetky – TV – Rádio

3. Výberom položky OK uložte zmeny a opustite
ponuku.

Zapnutie/vypnutie
ponuky

Výber

Potvrdiť

Zadávanie čísiel 0 až 9

55

Inštalácia
Hľadanie kanálov [SCD anténa]
MENU

Nastavenie

Inštalácia

Hľadanie kanálov

Prenos jedným káblom umožňuje prenos vysielaných programov cez jeden kábel pre viacerých
používateľov, čím sa znižuje potreba nadmerného množstva káblov, ktoré sú potrebné na podporu iných
elektronických zariadení.
Ak používate viac ako len jeden satelitný prijímač, nastavte súčasne iba jeden prijímač a počas
nastavovania ostatné vypnite. Podrobnosti nájdete v príručke k satelitnej anténe.
1. Skontrolujte, či je pripojenie antény a vybraný
typ antény správny.
2. Vyberte položku Nastavenie SCD a stlačením
tlačidla OK nastavte kanál (pásmo) a
frekvenciu pre tento prijímač.
 Tuner 1: Vyberajte spomedzi kanálov 1 až 8.
 Frekvencia: Nastavenie frekvencie vychádza z

kanálu tunera 1.

3. Vyberte položku OK.
4. Vyberte obrázok satelitu a stlačte tlačidlo OK.
 Satelit: Vyberte satelit.
 Frekvencia LNB: Vyberte frekvenciu LNB.
 Test transpondér: Skontrolujte stav signálu pre

každý transpondér a vyberte ten s najvyššou
kvalitou.

5. Vyberte položku OK.
6. Vyberte položku Transpondér pod obrázkom
aktivovaného satelitu a stlačte tlačidlo OK.
7. V zozname transpondéra vyberte hodnotu.
8. Pre nastavenie viacerých satelitov zopakujte
štyri vyššie uvedené kroky.
9. Vyberte položku Vyhľadávanie a stlačte
tlačidlo OK. Nájdené kanále sa zobrazia v
zozname.
10. Keď je vyhľadávanie dokončené, vyberte
položku Uložiť a stlačením tlačidla OK uložíte
nájdené kanále.
Poznámka:
• Výberom položky Definované užívateľom
zadáte možnosti priamo.
• Vyberte položku Stop a stlačením tlačidla OK
zastavte hľadanie kanálu.
• Podrobnosti o nastavení transpondéra nájdete
v časti Nastavenie transpondéra.
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Nastavenie možností vyhľadávania
Môžete nastaviť možnosti pre presnejšie vyhľadávanie.
1. Stlačte tlačidlo OPT+.
2. Nastavte možnosti vyhľadávania.
 Sieťové vyhľadávanie: Aby ste prijímali

najnovšie informácie o kanále, vyberte položku
Zap..
 Kódované: Všetky – FTA – CAS
 Typ kanálu: Všetky – TV – Rádio

3. Výberom položky OK uložte zmeny a opustite
ponuku.

Hľadanie kanálov [Anténa s motorčekom]
MENU

Nastavenie

Inštalácia

Hľadanie kanálov

Pre efektívne vyhľadávanie kanálov môžete nastaviť polohu satelitov, ak používate anténu s motorčekom.
1. Skontrolujte, či je pripojenie antény a vybraný
typ antény správny.
2. Nastavte typ a umiestnenie motora.
(Nastavenie motora)
3. Vyberte satelity, na ktoré je anténa s
motorčekom nasmerovaná. (Upraviť
informácie o satelitoch)
4. Nastavte polohu antény pre zvolené satelity.
(Pozícia nastavenia)
5. Nastavte limit prevádzky motora. (Limit
nastavenia)
6. Vyberte obrázok satelitu a stlačte tlačidlo OK.
7. Vyberte satelit, ktorý chcete vyhľadať.
8. Vyberte položku Transpondér pod obrázkom
aktivovaného satelitu a stlačte tlačidlo OK.
9. V zozname transpondéra vyberte hodnotu.
10. Vyberte položku Vyhľadávanie a stlačte
tlačidlo OK. Nájdené kanále sa zobrazia v
zozname.
11. Keď je vyhľadávanie dokončené, vyberte
položku Uložiť a stlačením tlačidla OK uložíte
nájdené kanále.
Poznámka:
• Keď používate anténu s motorčekom, môžete vyhľadávať iba kanále jedného satelitu. Pri vyhľadávaní
viacerých satelitov zopakujte proces vyhľadávania.
• Vyberte položku Stop a stlačením tlačidla OK zastavte hľadanie kanálu.
• Podrobnosti o nastavení transpondéra nájdete v časti Nastavenie transpondéra.
Zapnutie/vypnutie
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Inštalácia
Nastavenie motora
Nastavte typ a umiestnenie motora.
1. Vyberte položku Nastavenie motora a stlačte
tlačidlo OK.
2. Vyberte položku Typ motora.
 DiSEqC1.2: Univerzálna anténa s motorčekom,

ktorú používa DiSEqC 1.2.
 USALS: Anténa s motorčekom, ktorú používa

USALS.

3. Vyberte položku Moja dĺžka a zadajte
zemepisnú dĺžku a smer.
4. Vyberte položku Moja šírka a zadajte
zemepisnú šírku a smer.
5. Vyberte položku Frekvencia LNB a zadajte
frekvenciu LNB.
6. Vyberte položku OK.
Poznámka: Keď je položka Typ motora nastavená ako DiSEqC 1.2, položka Moja dĺžka aj Moja šírka sú
neaktívne.

Upraviť informácie o satelitoch
Vyberte satelity, na ktoré je anténa s motorčekom nasmerovaná.
1. Vyberte položku Upraviť informácie o
satelitoch a stlačte tlačidlo OK.
2. Pomocou tlačidla / a OK vyberte satelity.
3. Keď vyberiete položku Definované
užívateľom, zadajte položku Dĺžka a Smer.
4. Stlačením tlačidla BACK hodnoty uložíte a
vrátite sa.
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Pozícia nastavenia
Nastavte polohu antény pre zvolené satelity.
1. Vyberte položku Pozícia nastavenia.
2. Vyberte položku Satelitné a vyberte satelit.
3. Vyberte položku Transpondér a vyberte
transpondér.
4. Vyberte položku Motor je v pohybe a vyberte
možnosť pohybu motora.
 Kontinuálne - Krok - Čas

5. Keď je motor v pohybe nastavený na hodnotu
Krok alebo Čas, vyberte položku Dĺžka kroku
a vyberte jedno z 1 až 127.
6. Vyberte položku Prejsť na uložené pozície,
aby ste anténu otočili smerom k polohe
vybraného satelitu.
7. Polohu jemne dolaďujte pomocou tlačidla /, kým sila a kvalita signálu nedosiahnu maximálnu
úroveň.
8. Výberom položky Uložiť aktuálne pozície uložíte nastavenú polohu.
9. Výberom položky Prepočítavanie prepočítate polohy všetkých satelitov na základe polohy
aktuálneho satelitu.
Poznámka: Keď je položka Typ motora nastavená ako USALS, položky Motor je v pohybe, Uložiť
aktuálne pozície a Prepočítavanie sú neaktívne.

Limit nastavenia
Nastavte limit prevádzky motora.
1. Vyberte položku Limit nastavenia.
2. Vyberte položku Limit pozície a vyberte
možnosť Východ alebo Západ.
3. Vyberte položku Nastavenie limitov a
nastavte prevádzkový limit na možnosť
Východ alebo Západ pomocou tlačidla /.
4. Výberom položky Vynulovanie pozície
uvediete polohy antény s motorčekom do
pôvodnej polohy (predvolené od výroby).

Zapnutie/vypnutie
ponuky

Výber

Potvrdiť

Zadávanie čísiel 0 až 9
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Inštalácia
Nastavenie možností vyhľadávania
Môžete nastaviť možnosti pre presnejšie vyhľadávanie.
1. Stlačte tlačidlo OPT+.
2. Nastavte možnosti vyhľadávania.
 Sieťové vyhľadávanie: Aby ste prijímali

najnovšie informácie o kanále, vyberte položku
Zap..
 Kódované: Všetky – FTA – CAS
 Typ kanálu: Všetky – TV – Rádio

3. Výberom položky OK uložte zmeny a opustite
ponuku.

Predvolené od výroby
MENU

Nastavenie

Inštalácia

Predvolené od výroby

1. Vyberte položku Predvolené od výroby.
2. Zobrazí sa roletová ponuka. Vyberte položku
Áno.
3. Budete požiadaný o zadanie hesla. Zadajte
heslo.
Poznámka: Predvolené heslo je 0000. Ak heslo
zabudnete, obráťte sa na vášho
miestneho predajcu.
Varovanie: Uvedomte si, že keď vykonáte
Východzie nastavenia, všetky
údaje, ako napríklad informácie o nastavení antény, zoznam kanálov a všetky používateľom
nakonfigurované údaje budú odstránené. Po dokončení východzieho nastavenia sa o pár
sekúnd automaticky zobrazí sprievodca inštaláciou.
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Zadávanie čísiel 0 až 9

Systém

Slovenčina

V položke Systém si môžete prezerať informácie o systéme, detekcii signálu, karte Smartcard a úložisku.
Správa napájania je tiež dostupná v tejto časti.
Poznámka: Stlačením tlačidla MENU alebo EXIT opustíte ponuku. Stlačením tlačidla BACK sa vrátite na
predchádzajúcu obrazovku.

Systém info
MENU

Nastavenie

Systém

Systém info

Zobrazia sa systémové informácie.

Detekcia signálu
MENU

Nastavenie

Systém

Detekcia signálu

Môžete overiť intenzitu a kvalitu signálu
vyhľadaných kanálov.
Poznámka: Táto ponuka bude aktivovaná počas
nahrávania.

Zapnutie/vypnutie
ponuky

Výber

Potvrdiť

Zadávanie čísiel 0 až 9
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Systém
Správa energie
MENU

Nastavenie

Systém

Správa energie

Nastavenie úspory energie v pohotovostnom režime
Spotrebu energie v pohotovostnom režime
môžete minimalizovať pod 0,5 W.
1. Vyberte položku Úspora energie v
pohotovostnom režime.
2. Vyberte položku Zap., aby ste vypli niektoré
funkcie a minimalizovali spotrebu energie.
Nastavenie automatického vypnutia zdroja
Prijímač automaticky vstúpi do pohotovostného
režimu za účelom úspory energie, ak do 3 hodín
nedôjde k žiadnej interakcii.
1. Vyberte položku Automatické vypnutie zdroja.
2. Vyberte položku Zap., aby prístroj automaticky vstúpil do pohotovostného režimu, ak do 3 hodín
nedôjde k žiadnej interakcii.
Poznámka: Správa sa bude zobrazovať pred vstúpením do pohotovostného režimu. Ak po dobu 30
sekúnd neurobíte žiadny výber, prijímač automaticky vstúpi do pohotovostného režimu.

Spoločné rozhranie
MENU

Nastavenie

Systém

Spoločné rozhranie

Zobrazujú sa informácie o spoločnom rozhraní.
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Aktualizácia softvéru IRDETO
MENU

Nastavenie

Systém

Aktualizácia softvéru IRDETO

Softvér môžete aktualizovať cez frekvenciu
vyhradenú výrobcom na tieto účely.
Keď sa zistí nový softvér, vyberte položku Áno, aby
ste hneď spustili proces aktualizácie.
Počkajte, kým sa aktualizácia nedokončí. Keď
dokončujete aktualizáciu softvéru, výrobok sa
automaticky vypne a znovu zapne.
Poznámka:
• Keď je k dispozícii nový softvér, aktivuje sa
položka Aktualizácia softvéru IRDETO.
• Aktualizácia softvéru môže trvať 5 až 10 minút.
• Ostatné funkcie, ako napríklad plánovanie programov, sa nezapnú, kým prebieha aktualizácia softvéru.
• Presvedčite sa, že aktualizujte softvér, keď je sila a kvalita signálu vysoká. Ak je počasie nepriaznivé a
sila a kvalita signálu sú nedostatočné, vykonajte aktualizáciu softvéru neskôr.
• Výrobok vykonáva vyhľadávanie nového softvéru automaticky v pohotovostnom režime. Ak je zistený
nový softvér, môžete si vybrať buď jeho okamžité prevzatie, alebo prevzatie neskôr, keď prepnete na
prevádzkový režim. Ak vyberiete položku Nie, správa sa znovu zobrazí pri nasledujúcom zapnutí.
Výstraha:
• Počas aktualizácie softvéru dávajte pozor, aby bol prístroj zapnutý a napájací kábel zapojený. Ak počas
aktualizácie softvéru dôjde k vypnutiu, výrobok sa môže ťažko poškodiť.
• Počas aktualizácie softvéru dávajte pozor, aby ste nevytiahli signálny kábel (kábel RF). Aktualizácia sa
môže prerušiť a výrobok nemusí fungovať.

Podmienený prístup
MENU

Nastavenie

Systém

Podmienený prístup

Môžete si kontrolovať informácie o stave karty
Smart Card, stave služby SoftCell, stave zavádzača
a komponentoch podmieneného prístupu.

Zapnutie/vypnutie
ponuky

Výber

Potvrdiť

Zadávanie čísiel 0 až 9
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Systém
Mailové správy
MENU

Nastavenie

Systém

Mailové správy

Môžete prijímať maily zasielané vysielacou
spoločnosťou.
Keď príde nový mail, ikona mailu sa zobrazí
na obrazovke. Stlačením tlačidla OK zobrazíte
podrobnosti.
Vynútený oznamovací mail bude zobrazovať
podrobnosti na obrazovke hneď po doručení,
dokonca aj vtedy, keď sledujete program.

Úschova dát
MENU

Nastavenie

Systém

Úschova dát

Môžete si overiť veľkosť externého úložného zariadenia USB.
Poznámka: Táto funkcia je dostupná iba vtedy,
keď je externý pevný disk pripojený k
výrobku prostredníctvom portu USB.
Uistite sa, že externý pevný disk je
pripojený správne.
1. Pre zobrazenie informácií o každom úložisku
vyberte úložisko.
2. Pre formátovanie úložiska vyberte položku
Formát ukladania. Ak vyberiete položku Áno,
budete vyzvaný na zadanie hesla.
3. Pre priradenie vybraného pevného disku na
účely nahrávania vyberte položku Vyberte
pevný disk pre PVR. Vyberte položku Áno a stlačte tlačidlo OK pre potvrdenie. (Vypnuté v prípade
výberu položky HDD v časti Úložisko.)
Poznámka:
• Predvolené heslo je 0000. Ak heslo zabudnete, obráťte sa na vášho miestneho predajcu.
• Podporované funkcie v závislosti od systému súborov USB
 ext3: Čítanie, Kopírovanie (Digitálna TV/Rádio, MP3, JPEG, XviD)
 FAT: Čítanie, Kopírovanie (Digitálna TV/Rádio, MP3, JPEG, XviD)
 NTFS: Čítanie (MP3, JPEG, XviD)
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Technické údaje
Tuner a kanál
Počet tunerov

1

Vstupný konektor

F-Type, IEC 169-24, samica

Rozsah frekvencie

950 MHz až 2150 MHz

Úroveň signálu

-25 až -75 dBmV

Výkon a polarizácia LNB

Vertikálne : +13,5 V (+14,5 V pri vysokom napätí)
Horizontálne : +18 V (+18,9 V pri vysokom napätí)
Prúd : Max. 500 mA, prepäťová ochrana

Signál 22 KHz

Frekvencia : 22 ± 2 KHz
Amplitúda : 0.7 ± 0.2 V

Ovládanie DiSEqC

Verzia1.0, 1.2, USALS

Dekódovanie zvuku/obrazu
Dekódovanie zvuku

MPEG1 Layer-I/II/III, MPEG2 AAC, MPEG4 AAC, Dolby Digital, Dolby
Digital Plus, MS WMA

Režim zvuku

Samostatný/duálne mono/stereo/združené stereo

Dekódovanie obrazu

MPEG2 (HP@HL), H.264 (HP@L4.1), WMV, Xvid

Formát videa

4:3, 16:9

Rozlíšenie obrazu

1080i, 720p, 576p, 576i

Pamäť
Pamäť typu Flash

32 MB

Pamäť/RAM

256 MB

EEPROM

8 KB

Vstup/výstup pre audio/video
Video

TV-SCART, RCA, HDMI/HDCP

Zvuk

TV-SCART, Audio L/R, S/PDIF (digitálny audio výstup)
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Dátový vstup/výstup
USB

Hostiteľské rozhranie USB 2.0 (5 V

500 mA max.)

Napájanie
Vstupné napätie

90-250 V striedavý prúd, 50/60 Hz

Typ

SMPS

Spotreba energie

Max. 31 W (pohotovostný režim: menej ako 0.5 W)

Ochrana

Oddelená vnútorná poistka.
Vstup by mal byť chránený pred bleskami.

Fyzické vlastnosti
Rozmery (š/v/h)

280 mm × 45 mm × 200 mm

Hmotnosť

1,3 kg

Prevádzková teplota

0 °C až +45 °C

Poznámka: Technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.
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Bezpečnostné varovanie
Tento výrobok bol vyrobený tak, aby spĺňal medzinárodné bezpečnostné štandardy. Pozorne si prečítajte
nasledujúce bezpečnostné opatrenia.

Bezpečnostné pokyny a bezpečnostné opatrenia
1. SIEŤOVÉ NAPÁJANIE
•

•

Tento výrobok používajte iba pripojený k takému typu sieťového napájania, ktoré je označené na označovacom
štítku. Ak si typom sieťového napájania v domácnosti nie ste istí, obráťte sa na miestneho dodávateľa elektrickej
energie.
Pred vykonaním každého procesu údržby alebo montáže odpojte výrobok zo siete.

2. PREŤAŽENIE
•

Nepreťažujte sieťovú zásuvku, predlžovací kábel alebo adaptér, pretože to môže spôsobiť požiar alebo zásah
elektrickým prúdom.

3. KVAPALINY
•

Výrobok nesmie byť vystavený kvapalinám akéhokoľvek druhu. Okrem toho by ste nemali klásť žiadne
predmety naplnené kvapalinami na prístroj.

4. ČISTENIE
•
•

Pred čistením odpojte výrobok zo sieťovej zásuvky.
Na odstránenie prachu z prístroja použite mierne navlhčenú tkaninu (bez rozpúšťadiel).

5. VETRANIE
•
•
•

Otvory na hornej časti výrobku musíte nechať odkryté, aby ste umožnili riadne prúdenie vzduchu do prístroja.
Výrobok neklaďte na mäkké bytové doplnky alebo na koberce.
Neklaďte elektronické zariadenia na hornú stranu výrobku.

6. PRÍSLUŠENSTVO
•

Nepoužívajte žiadne neopodstatnené príslušenstvo, pretože môže byť nebezpečné alebo môže spôsobiť
poškodenie výrobku.

7. BLESKY, BÚRKA ALEBO NEPOUŽÍVANIE
•

Počas búrky alebo vtedy, keď necháte výrobok bez dozoru a nepoužívaný po dlhšie časové obdobie, odpojte
výrobok zo sieťovej zásuvky a odpojte anténu. Toto zabráni poškodeniu prístroja spôsobeného bleskom a
výkyvom napätia.

8. CUDZIE PREDMETY
•

Cez otvory v prístroji nevkladajte nič tam, kde by sa to mohlo dotknúť bodov s nebezpečným napätím alebo
poškodiť súčiastky.

9. VÝMENA SÚČIASTOK
•

Keď je potrebná výmena súčiastok, uistite sa, že servisný technik používa náhradné diely určené výrobcom
alebo také, ktoré majú rovnaké parametre ako pôvodná súčiastka. Neschválená výmena môže mať za následok
ďalšie poškodenie prístroja.

10. PRIPOJENIE
[Satelit] PRIPOJENIE K LNB NA SATELITNOM TANIERI
• Pred pripájaním alebo odpájaním kábla od satelitného taniera odpojte výrobok zo siete. Ak to neurobíte,
môžete poškodiť LNB.
[Cable] PRIPOJENIE K SIGNÁLU KÁBLOVEJ TV
• Komponenty vzájomne prepojte skôr, ako napájacie káble pripojíte do sieťových zásuviek. Pred pripojením
alebo odpojením káblov vždy výrobok, TV a ostatné komponenty vypnite.
[Terestriálne] PRIPOJENIE K ANTÉNE
• Pred pripájaním alebo odpájaním kábla z antény odpojte výrobok zo siete. Ak to neurobíte, môžete poškodiť
anténu.
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11. PRIPOJENIE K TV
•

Pred pripájaním alebo odpájaním kábla od TV odpojte výrobok zo siete. Ak to neurobíte, môžete poškodiť TV.

12. UZEMNENIE
[Satelit] Kábel LNB musíte uzemniť uzemňovacím systémom pre satelitný tanier.

13. UMIESTNENIE
•
•
•
•
•

Výrobok umiestnite do interiéru, aby ste predišli jeho vystavovaniu bleskom, dažďu alebo slnku. Nedávajte ho
do blízkosti radiátora alebo regulátora tepla.
Odporúčame vám výrobok umiestniť do vzdialenosti aspoň 10 cm od všetkých spotrebičov citlivých na
elektromagnetické vplyvy, ako je napríklad TV alebo videorekordér.
Neblokujte otvory žiadnym predmetom a nedávajte výrobok na posteľ, pohovku, deku alebo iné podobné
povrchy.
Ak položíte výrobok na regál alebo na knižnicu, zaistite dostatočnú ventiláciu a že sa riadite pokynmi výrobcu
ohľadom montáže.
Neklaďte výrobok na nestabilný vozík, stojan, trojnožku, konzolu alebo stôl, odkiaľ môže spadnúť. Padajúci
výrobok môže spôsobiť vážne poranenie dieťaťa alebo dospelej osoby a vážne poškodenie spotrebiča.

Varovanie
1. Aby ste sa vyhli poškodeniu napájacieho kábla alebo zástrčky;
•
•
•
•
•

Neupravujte, ani neprispôsobujte ľubovoľne napájací kábel alebo zástrčku.
Napájací kábel neohýbajte, ani neskrúcajte.
Uistite sa, že napájací kábel odpájate tak, že ho držíte za zástrčku.
Tepelné spotrebiče držte tak ďaleko od napájacieho kábla, ako je to len možné, aby ste zabránili roztaveniu
vinylovej izolácie.
Sieťová zástrčka by ako odpájacie zariadenie mala zostať prístupná pre používateľa.

2. Aby ste predišli zásahu elektrickým prúdom;
•
•
•
•

Neotvárajte hlavnú časť.
Dovnútra výrobku nevkladajte kovové, ani horľavé predmety.
Sieťovej zástrčky sa nechytajte mokrými rukami.
Počas blýskania odpojte sieťový kábel.

3. Aby ste zabránili poškodeniu výrobku;
•
•

Výrobok nepoužívajte, keď je pokazený. Ak budete pokračovať v používaní pokazeného prístroja, môžete tým
zapríčiniť jeho vážne poškodenie. Ak je výrobok pokazený, určite sa obráťte na miestneho predajcu výrobkov.
Do otvorov pre moduly alebo pre karty Smartcard nevkladajte kovové alebo cudzie predmety. Môžu spôsobiť
poškodenie výrobku a skrátiť jeho životnosť.

4. Predchádzanie možnosti poškodenia pevného disku (len PVR)
•
•
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Kým sa prevádzkuje pevný disk, výrobok nepremiestňujte ani náhle nevypínajte napájanie.
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Odstraňovanie porúch
Skôr, ako sa obrátite na miestne servisné stredisko, pozorne si prečítajte nižšie uvedené tipy. Ak problém
pretrváva po dokončení nasledujúceho postupu, obráťte sa na miestneho predajcu výrobku alebo
servisné stredisko pre získanie ďalších pokynov.
1. Na prednom displeji sa nezobrazuje žiadna správa. (Výrobok sa nezapne.)
•
•
•
•

Skontrolujte hlavný sieťový kábel a uistite sa, či je zapojený do vhodnej sieťovej zásuvky.
Skontrolujte, či je sieťové napájanie zapnuté.
Pripojte sieťový kábel do inej sieťovej zásuvky.
Skontrolujte, či je sieťový vypínač na zadnej strane výrobku zapnutý. (kde je to vhodné)

2. Žiadny obraz
•
•
•
•
•
•
•
•

Uistite sa, že výrobok je zapnutý a že je v prevádzkovom režime. (Stlačte tlačidlo STANDBY).
Uistite sa, že AV kábel je pevne pripojený k TV.
Uistite sa, že kábel antény je správne pripojený k výrobku.
Uistite sa, že ste aktivovali vyhľadávanie kanálov.
Skontrolujte úroveň jasu na TV.
Skontrolujte, či kanál momentálne vysiela. Obráťte sa na vysielateľa, aby ste sa uistili, že kanál vysiela.
Ak je výrobok v externom režime vstupu stlačte tlačidlo SOURCE. (kde je to vhodné)
Satelit: Uistite sa, že nastavenie antény v ponuke je správne.

3. Nízka kvalita obrazu/zvuku
•
•

Uistite sa, že v blízkosti výrobku sa nenachádza žiadny mobilný telefón, ani mikrovlnná rúra.
Napájací kábel a kábel RF držte od seba bokom.

Poznámka: Ak je anténa pokrytá snehom alebo vtedy, ak je RF oslabené silným dažďom, stav
zvuku a obrazu môže byť dočasne slabý. Avšak, slabá kvalita zvuku a obrazu spôsobená
poveternostnými podmienkami nemôže byť akceptovaná ako porucha výrobku.
•
•
•
•
•
•
•
•

[Satelit] Skontrolujte, či je zarovnanie taniera správne.
[Satelit] Vymeňte satelitný tanier za väčší, pretože tým zvýšite úrovne prijímaných signálov.
[Satelit] Vymeňte LNB za model s nižšou hodnotou šumu v prípadoch, keď je hodnota šumu vysoká.
[Satelit] Vymeňte LNB za nové v prípadoch, keď je poškodené alebo mimo prevádzky.
[Satelit] Nainštalujte anténu na miesto bez prekážok.
[Satelit] Skontrolujte úrovne signálu a upravte anténu, ak je úroveň príliš nízka. Úroveň signálu môže byť
ovplyvnená poveternostnými podmienkami.
[Pozemné] Nastavte nasmerovanie antény, aby ste získali lepší obraz.
[Pozemné] Nastavte napájanie antény v ponuke na položku Zap., ak používate aktívnu anténu na zlepšenie
príjmu.
(kde je to vhodné)

4. Žiadny alebo zlý zvuk
•
•
•
•

Skontrolujte, či je AV kábel pripojený správne.
Skontrolujte úrovne hlasitosti TV a výrobku.
Skontrolujte, či výrobok alebo TV nie je stíšený.
Skontrolujte typ zvuku alebo možnosť zvukovej stopy. (kde je to vhodné)

5. Diaľkové ovládanie nefunguje.
•
•
•
•

Na ovládanie výrobku by mal horný koniec diaľkového ovládania smerovať priamo na prijímaciu časť výrobku.
Vyberte a znovu vložte batérie do diaľkového ovládania.
Vymeňte batérie v diaľkovom ovládaní za nové.
Diaľkové ovládanie nastavte na režim STB alebo PVR, ak používate univerzálne diaľkové ovládanie. (kde je to
vhodné)

6. Nedajú sa urobiť rezervácie.
•

Skontrolujte, či žiadne predchádzajúce rezervácie nie sú v konflikte s novou rezerváciou.
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7. Nie je uvedená žiadna informácia o hesle.
•

Pôvodné heslo je vždy 0000.

8. Hľadanie kanálov nefunguje.
•
•
•

[Satelit]Uistite sa, že nastavenie antény v ponuke je správne.
[Kábel] Skontrolujte, či je kábel pripojený správne.
[Pozemné] Použite vhodnú anténu, ktorá je schopná prijímať kanály VHF alebo UHF pre vašu oblasť.

9. Nedá sa aktualizovať nový softvér.
•

Môžete získať aktualizáciu. Ak výrobok nezobrazí správu vyžadujúcu aktualizáciu, znamená to, že softvér nie je k
dispozícii.

10. Kódované kanály sa nedajú sledovať.
•
•
•
•

Skontrolujte, či máte príslušnú kartu Smartcard alebo modul CI-Module. Vložte znovu kartu Smartcard alebo
modul CI-Module a uistite sa, že sa inicializuje správne.
V ponuke skontrolujte, či výrobok zistil kartu Smartcard alebo modul CI-Module.
V ponuke skontrolujte, či máte platné a funkčné predplatné na kanály, ktoré chcete sledovať.
Uistite sa, že karta Smartcard alebo modul CI-Module nie je poškodený.

11. Platené kanály sa nedajú sledovať.
•
•

V ponuke skontrolujte, či máte platné a funkčné predplatné na kanály, ktoré chcete sledovať.
Ďalšie informácie získate u vášho sieťového operátora.

12. Výrobok vydáva hučiace zvuky.
•

Hluk je spôsobený ventilátorom. Pevný disk funguje normálne. Tento druh hluku je nevyhnutný, ale zriedkavo sa
dá spozorovať.

13. Programy sa nedajú nahrávať. (iba PVR)
•
•
•

Pevný disk je plný. Odstráňte neželané programy a vytvorte priestor pre nové nahrávky.
Skontrolujte, či pri nahrávaní nedochádza ku konfliktu s iným kanálom. Zastavte aktuálne nahrávanie alebo
počkajte, kým sa nahrávanie nedokončí.
Skontrolujte, či je výrobok zapnutý, keď sa začne nahrávanie.

14. Nedá sa obsluhovať TSR (Nahrávanie s časovým posunom). (iba PVR)
•
•

TSR nemusí byť počas nahrávania dostupné. Počkajte, kým sa nahrávanie nedokončí.
Odstráňte neželané programy a vytvorte priestor pre nové nahrávky.

15. Nedá sa prehrávať. (iba PVR)
•
•

Na prehrávanie nahraného súboru kódovaného kanálu použite kartu Smartcard. Toto nemusí fungovať, ak
uplynul dlhší čas od posledného nahrávania. Obráťte sa na distribútora výrobku.
Signál môže byť počas nahrávania slabý alebo je pevný disk príliš zaplnený.

16. Počas nahrávania sa kanály nedajú prepínať. (iba PVR)
•
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Chybové hlásenie
Chybové hlásenie

Žiadny alebo zlý
signál
[Satelit]

Žiadny alebo zlý
signál
[Kábel]

Žiadny alebo zlý
signál
[Pozemné]

Kanál je
zakódovaný alebo
nie je k dispozícii.

Zvuk nie je
dostupný.

Možné príčiny
Satelitný tanier nesmeruje na satelit.

Upravte zarovnanie taniera.

Signál je príliš slabý.

Zvýšte napätie LNB alebo pripojte
zosilňovač signálu.

Satelitný tanier je príliš malý.

Vymeňte za väčší tanier.

Problém s LNB.

Vymeňte LNB.

Nesprávne nastavenie antény.

Nastavte anténu správne.

Kábel nie je pripojený.

Uistite sa, že kábel je pripojený
správne.

Kábel môže byť poškodený alebo
vadný.

Vymeňte kábel.

Kanál nevysiela.

Vymeňte kábel.

Anténa nie je správne nasmerovaná.

Nastavte anténu. Skontrolujte kábel
z antény. Ak problém nedokážete
odstrániť, možno budete musieť
nechať anténu a inštaláciu otestovať
odborníkovi.

Kanál má signál, ale nie je žiadny zvuk
alebo obraz.

Overte, či kanál momentálne vysiela.

Kanál bol vysielacou spoločnosťou
vymazaný.

Skontrolujte, či kanál momentálne
vysiela.

Kanál slúži na vysielanie údajov.

Odstráňte kanál zo zoznamu kanálov
a skontrolujte nové podrobnosti o
retranslátore.

Kanál má signál obrazu, ale nie je
žiadny zvuk.

Stlačte tlačidlo zvuku, aby ste si overili,
či má kanál možnosti zvuku.

Bez prístupu

Uistite sa, že máte kanál predplatený.

Bez oprávnenia.

Ak bol výrobok po dlhší čas vypnutý
(pohotovostný režim alebo vypnutie),
počkajte na autorizáciu. Môže to trvať
až 60 minút.

Nie je vložená karta Smartcard.

Vložte kartu Smartcard.

Bez prístupu

Nie je vložená
žiadna karta.

Čo robiť
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Chybové hlásenie

Možné príčiny
Je vložená nesprávna karta Smartcard.

Vložte správnu kartu Smartcard.

Karta Smartcard nie je vložená správne.

Vyberte kartu Smartcard a znovu ju
vložte.

Karta Smartcard je poškodená.

Obráťte sa na predajcu kariet
Smartcard alebo vysielateľa kanálu
ohľadom výmeny karty Smartcard.

Modul CI-Module nie je vložený.

Vložte modul CI-Module.

Modul CI-Module nie je vložený
správne.

Vyberte modul CI-Module a znovu ho
vložte.

Modul CI-Module nie je rozoznaný.

Vložte iný modul CI-Module, aby ste si
overili, že váš súčasný modul funguje.

Nesprávna karta

Modul CIModule nie je
nainštalovaný.

Neplatný modul CI- Nesprávny modul CI-Module.
Module
Modul CI-Module je poškodený.

Kábel antény je
skratovaný.
[Satelit]
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Vložte správny modul CI-Module.
Vymeňte modul CI-Module.

Kábel LNB je krátky.

Vymeňte kábel LNB.

Kábel LNB je vnútorne krátky.

Vymeňte LNB.

Vo vstupnom porte LNB IN je vložený
cudzí predmet. Port môže byť
poškodený.

Odstráňte cudzí predmet a obráťte sa
na miestne servisné stredisko v prípade
výskytu poškodenia.
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Slovenčina

Slovník
CVBS (Kompozitný video signál základného pásma)

Technológia na prenos video signálov prostredníctvom kábla. Zmiešava dohromady signály svietivosti
(jas) a chrominancie (farba).
DiSEqC (Ovládanie digitálneho satelitného prístroja)

Prijímač kompatibilný s funkciou A DiSEqC sa spolieha na prepínač, ktorý detekuje zapínanie a vypínanie
22 kHz tónu, ktorý rýchlo pulzuje. Týmto spôsobom môže špeciálne navrhnutý prijímač ovládať viaceré
LNB pomocou prepínača DiSEqC.
Dolby Digital

Systém kódovania, ktorý digitálne komprimuje až 5.1 rozdelených kanálov zvuku (ľavý predný, stredný,
pravý predný, ľavý priestorový, pravý priestorový) do jedného prúdu bitov. Súčasťou je kanál s efektom
nízkej frekvencie (LFE), ktorý poskytuje zvuk potrebný pre špeciálne efekty.
DVB (Digitálne vysielanie obrazu)

Súprava noriem, ktoré definujú digitálne vysielania pomocou satelitných, káblových alebo pozemných
systémov.
EPG (Elektronický sprievodca programami)

Elektronický ekvivalent tlačeného prehľadu televíznych programov. Je to aplikácia používaná spolu
s digitálnymi káblovými prijímačmi a digitálnymi televíznymi prijímačmi, ktorá slúži na usporiadanie
aktuálnych a budúcich programov, ktoré sú alebo budú dostupné na každom kanále, vrátane krátkeho
popisu alebo komentáru pre každý program. Informácie poskytované funkciou EPG zasiela a aktualizuje
vysielateľ kanálu.
FEC (Oprava budúcej chyby)

Technika na kontrolu chýb pri prenose dát.
Frekvencia
Vlastnosť signálu meraná v cykloch za sekundu (=Hz).
FTA (voľne šírené)

Nekódovaný vysielateľ, ktorý umožňuje zákazníkom sledovať kanály alebo služby bez zaplatenia
predplatného.
HDD (jednotka pevného disku)

Primárne úložné médium počítača, ktoré je vyrobené z jednej alebo viacerých hliníkových alebo sklených
platní s povrchovou úpravou z feromagnetického materiálu.
HDMI (Multimediálne rozhranie s vysokým rozlíšením)

Úplne digitálne zvukové/obrazové rozhranie, ktoré na jednom kábli podporuje štandardný, rozšírený
obraz alebo obraz s vysokým rozlíšením plus viackanálový digitálny zvuk. Prenáša všetky štandardy ATSC
HDTV a podporuje 8 - kanálový digitálny zvuk.
Hi-Fi (neskreslený zvuk)

Charakteristická vlastnosť zvukových zariadení, ktoré dokážu prehrávať všetky zvukové frekvencie, ktoré
človek dokáže rozoznať, čo je v rozpätí od 16 Hz do 20 kHz. Niekedy sa označuje na označenie zvukových
zariadení vysokej kvality, ako napríklad pri prehrávačoch stereofónnych pások.
LNB (nízkošumové blokovanie)

Zariadenie, ktoré je namontované na ramene, ktoré smeruje satelitný tanier, ktoré sa zameriava na
satelitné signály. LNB konvertuje signály prijímané zo satelitu na nižšiu frekvenciu a odosiela ich do
satelitného prijímača cez koaxiálny kábel.
NVOD (Blízkosť obrazu na požiadanie)

Technológia, ktorá zákazníkom umožňuje sledovať začiatok populárnych programov alebo filmov
za krátky čas od momentu, kedy urobili výber. Toto je možné, ak vysielateľ zasiela viacero kópií s
vystriedanými časmi spustenia.
OSD (displej na obrazovke)

OSD zobrazuje základné informácie, ktoré používatelia nutne potrebujú na konfiguráciu monitora alebo
nastavenia TV. Informácie ODS môžu obsahovať jas, kontrast, ladenie, nastavenie spektra RGB a veľkosť a
polohu obrazovky.
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OTA (šírené vzduchom)

Je to norma prenosu softvéru pre zariadenie cez vysielací systém. Výrobcovia si vyhradzujú právo
rozhodnúť o uvoľnení softvéru svojich výrobkov.
PID (Identifikátor paketov)

Súprava čísel identifikujúcich prúdy paketov, ktoré sú obsiahnuté v jednom prúde dát.
PIP (Obraz v obraze)

Funkcia, ktorá vám umožňuje zobraziť dva rozličné TV kanály (alebo TV vstupy) na jednej obrazovke.
Polarizácia

Smerovanie elektrických a magnetických polí signálu. Satelity používajú vertikálnu, aj horizontálnu
polarizáciu. Znamená to, že frekvencia sa dá použiť dvakrát.
PVR (osobný videorekordér)

Videorekordér, ktorý dokáže priamo nahrávať a prehrávať programy pomocou jednotky (jednotiek)
vstavaného pevného disku.
QPSK (Kvartérne vytváranie kľúčov posunu fázy)

Technika digitálnej modulácie, v ktorej fáza nosiča môže mať jednu až štyri možné hodnoty.
RF (rádiová frekvencia)

Televízne signály sa modulujú na signály RF a potom sa demodulujú pomocou tunera vašej TV alebo STB.
Modulátor RF

Umožňuje vám vysielať digitálne signály prijímača do vstupu RF (anténneho) televízora, čím vám
umožňujú pripojiť prijímač k TV pomocou pripojenia SCART.
RGB (červené – zelené – modré)

Technológia na prenos video signálov prostredníctvom kábla. RGB je systém, ktorý predstavuje červené,
zelené a modré farby na TV alebo displeji monitora. Červená, zelená a modrá sa dajú kombinovať v
rôznych proporciách, aby sa získala akákoľvek farba.
RS-232C

Spojenie, ktoré vám umožňuje pripojiť sa k počítaču za účelom aktualizácie softvéru prijímača.
SCART

21 - kolíkový konektorový štandard na spojenie dvoch kusov audio-vizuálnych zariadení, ako je napríklad
TV a videorekordér. Každé zariadenie, ktoré má 21 - kolíkový samičí konektor. Kábel so samčím spojením
na oboch koncoch sa používa na spojenie zariadení.
Karta Smartcard

Karta s rozmermi kreditnej karty, ktorá obsahuje čipovú pamäť, ktorá sa dá aktualizovať. Používa sa na
prístup k plateným (kódovaným) TV kanálom alebo službám, keď sa vloží do príslušného prijímača.
S/PDIF (Formát digitálneho rozhrania spoločností Sony/Philips)

Štandardný formát na prenos digitálnych zvukových signálov. Umožňuje prenos digitálneho zvuku medzi
dvoma zariadeniami bez akejkoľvek konverzie na alebo z analógového, ktorý by mohol zhoršiť kvalitu
signálu.
S-Video (Super-Video)

Niekedy sa označuje ako Y/C video. Technológia prenosu video signálov cez kábel. Je to prenos video
signálu, v ktorom sa signály svietivosti (jas) a chrominancie (farba) prenášajú samostatne, aby sa dosiahla
výnimočná čistota obrazu.
Transpondér

Satelit je rozdelený na časti nazývané transpondéry. Transpondér je jedna distribučná časť satelitu. Každý
transpondér sa dá používať na distribúciu niekoľkých kanálov alebo služieb.
Funkcia Trick-Play

Pozastavenie, Pretáčanie vpred/Pretáčanie vzad, Spomalené prehrávanie, Okamžité opakované
prehrávanie, Preskočenie reklamy, Opakovanie A-B.
TSR (Nahrávanie s časovým posunom)

Funkcia, ktorá dočasne nahráva aktuálny program, aby podporila funkciu trick-play.
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Slovenčina

Zoznam kódov diaľkového ovládania
Pozrite si českú verziu Zoznam kódov diaľkového ovládania, kde nájdete zoznam kódov každého výrobcu.
(str. 75 až 105)

1. Používanie univerzálneho diaľkového ovládača
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Režim (PVR, TV, DVD, AUDIO), ktorý chcete nastaviť, vyberte stlačením príslušného tlačidla na diaľkovom ovládači.
Tlačidlo raz zabliká.
Stlačte tlačidlo na 3 sekundy, kým nezostane svietiť.
Zadajte 3-ciferný kód. Po každom zadaní čísla tlačidlo zabliká. Po zadaní tretieho čísla tlačidlo zabliká dvakrát.
Po zadaní platného 3-ciferného kódu sa výrobok vypne.
Stlačte tlačidlo OK a tlačidlo režimu trikrát zabliká. Nastavenie je týmto ukončené.
Ak sa výrobok nezapne, zopakujte postup od bodu 3 po bod 5.

Poznámka:
• Keď po dobu jednej minúty nezadáte žiaden kód, režim univerzálneho nastavenia sa prepne na normálny režim.
• Vyskúšajte niekoľko kódov nastavenia a vyberte ten, ktorý zahŕňa najviac funkcií.

Zoznam funkcií diaľkového ovládania
Tlačidlá na diaľkovom ovládači fungujú podľa popisu v nasledujúcom zozname.
Poznámka: V závislosti od konkrétneho výrobku niektoré tlačidlá nemusia fungovať.
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INFORMÁCIE O SOFTVÉRI S OTVORENÝM ZDROJOVÝM KÓDOM
Výrobky spoločnosti HUMAX využívajú určitý softvér operačného systému s otvoreným zdrojovým kódom
distribuovaný na základe licencií GNU GENERAL PUBLIC LICENSE verzie 2 a GNU LESSER GENERAL LICENSE
verzie 2.1, a to v znení formulovanom a publikovanom spoločnosťou Free Software Foundation, Inc.
Nasledujúce zdrojové kódy softvéru GPL a LGPL používaného v tomto výrobku sa môžu poskytovať,
pričom táto ponuka platí maximálne na obdobie troch rokov odo dňa prevzatia softvéru alebo zakúpenia
výrobku, ktorý takýto softvér obsahuje. Kontaktujte nás na adrese gnu@humaxdigital.com.
Softvér GPL
linux
busybox
avinfo
e2fsprogs
Tento balík pomocných programov súborového systému ext2 je dostupný podľa znenia licencie GNU
Public License verzie 2, s výnimkou knižníc lib/ext2fs a lib/e2p, ktoré sú dostupné podľa znenia licencie
GNU Library General Public License verzie 2, knižnice lib/uuid, ktorá je dostupná podľa znenia licencie
typu BSD a knižníc lib/et a lib/ss, ktoré sú dostupné podľa znenia licencie typu MIT.
Softvér LGPL
uClibc
libexif
id3lib
Softvér licencie FreeType (FTL)
freetype
Časti tohto softvéru sú chranené autorskými právami © <2007> The FreeType Project (www.freetype.
org). Všetky práva vyhradené.
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