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1. Vlastnosti 

1.1 Základné vlastnosti 

 Podpora DVB-S/DVB-S2 (MPEG-II/ MPEG-IV/ H.264) 

 SCPC & MCPC vhodné pre Ku a C band satelitné vysielanie 

 Podpora pre Univerzálne, Single, Single S & C Band Širokopásmové 

LNB 

 Citlivý tuner s Loop-Through (prepojenie ďalšieho prijímača) 

 Podpora DiSEqC1.0/1.1/1.2/1.3 (USALS) 

 Podpora vyhľadávania “naslepo” 

 Vyhľadávanie pomocou Auto DiSEqC  

 PAL/NTSC konverzia 

 Plnefarebné OSD menu (16bit) 

 Možnosť uložiť: 100 družíc, 2000 transpondérov a 4000 staníc 

 8 obľúbených skupín a rodičovský zámok  

 Podpora viacjazyčného menu  

 Podpora viacjazyčného audia 

 Podpora viacjazyčných titulkov 

 Elektronický programový sprievodca (EPG) na 7 dní 

 Teletext cez VBI a OSD 

 USB 2.0 port 
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2. Popis produktu  

2.1 Predný panel 

 

 

1. Power LED ：indikátor zapnutia/vypnutia. 

2. Signal LED: indikátor signálu. 

3. Display：zobrazenie informácií o stanici.   

4. Power tlačidlo ：vypnutie/zapnutie prijímača. 

5. ▲╱▼:Prepínanie staníc počas pozerania alebo pohyb kurzorom hore/dole v 

menu 

2.2 Zadný panel 

  

1. LNB IN:pripojenie koaxiálneho kábla. 

2.COAXIAL: výstup pre digitálne audio. 

3. USB2.0: USB 2.0 Host Port pripojenie externého HDD alebo USB. 

4. HDMI: pripojenie k TV pomocou HDMI kábla. 

5. TV SCART: pripojenie k TV pomocou SCART kábla. 

6. DC-12V: napájanie . 
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2.3 Diaľkové ovládanie (RCU)  

Ovládanie prijímača diaľkovým ovládaním s podporou všetkých funkcií. 

1. POWER:    vypnutie/zapnutie prijímača.                                   

2. MUTE: vypnutie/zapnutie zvuku.  

3. DISP: nastavenie HDMI módu. 

4. MODE: nastavenie formátu zobrazenia. 

5. TV/Radio: prepínanie medzi TV a RADIO. 

6. FIND: rýchle vyhľadávanie staníc podľa názvu. 

7. NUMERIC KEY (0~9): výber staníc  

8. EPG: programový sprievodca.  

9. USB /■: zastavenie prehrávania, vstup do USB 

menu .  

10. MENU: zobrazenie hlavného menu   

11. EXIT: vypnutie menu, návrat v menu po kroku. 

12. ◄/►: Zmena hlasitosti, pohyb v menu 

doprava/doľava.               

13. ▲/▼: Zmena staníc, pohyb v menu hore/dole. 

14. Page+/-:pohyb v menu po stránkách  

15. FAV:zobrazenie zoznamu obľúbených ak sú 

nastavené.  

16. RECALL: prepnutie na posledne pozeranú 

stanicu 

17. SAT: zobrazenie zoznamu satelitov . 

18. AUDIO: zobrazenie možností audia.   

19. ZOOM: zväčšenie obrazu. 

20. INFO: zobrazenie informácií o programe. 

21. PAUSE: zastavenie obrazu. 

22. F1~F3: nastaviteľné funkcie podľa možností.  

23.TXT: Zobrazenie teletextu. 

24. ▕◀ :Predchádzajúce.                           

25. ▶▏: Nasledujúce. 

26◀◀: rýchlo dozadu .  

27. ▶▶: rýchlo dopredu . 

28. II：Play(prehrávanie) Pause(zastavenie)/ prechod na timeshift funkciu .   

29. ●:nahrávanie   

30. : Play (spustenie prehrávania). 

31. :■: Stop (zastavenie alebo vstup do USB menu .. 
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3. Inštalácia 

Tu si môžete nastaviť prijímač hneď pri prvom zapnutí po zakúpení. 

Tip: Základné heslo je nastavené ako 0000. Ak svoje heslo zabudnete prosím 

kontaktujte svojho lokálneho distribútora alebo predajcu. 

3.1 Nastavenie paraboly 

Nastavenie paraboly Vás prevedie krok po kroku ako správne nastaviť 

parametere satelitu.  

 

1. Satelit: Zvýrazní sa družica, ktorú chcete vybrať.  

2.Transpondér: Stlačte VOL+/VOL- na zvolenie TP(transpondéru).  

3. LNB Typ: Stlačte VOL+/VOL-  na zmenu 

frekvencie LNB 

4. LNB Napájanie: Stlačte VOL+/VOL-  na 

zvolenie potrebného napájania LNB. 

5. 22kHz: Stlačte VOL+/VOL-  na voľbu ON(zap.), 

OFF (vyp.) alebo Auto. 

6. DiSEqC 1.0: Stlačte VOL+/VOL-  na voľbu 

požadovaného DiSEqC1.0 vstupu. 

7. DiSEqC 1.1: Stlačte VOL+/VOL-  na voľbu požadovaného DiSEqC1.1 

vstupu. 

8. Motor: Stlačte VOL+/VOL-  na zvolenie DiSEqC1.2 alebo USALS. 

9. Mód vyhľadávania: Stlačte VOL+/VOL- pre výber z možností Všetky 

stanice & FTA (voľné) stanice & TV stanice & Rádio stanice & FTA (voľné) TV 

stanice & FTA (voľné)Rádio stanice, ktoré chcete vyhľadávať. 

10. Spustenie vyhľadávania: Stlačte VOL+/VOL- pre výber Satelit & Viac 

satelitov & Vyhľadávanie satelitu & Transpondér & Viac transpondérov, pre 

ktoré chcete spustiť vyhľadávanie.  
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3.2 Výrobné nastavenia 

Môžete nastaviť prijímač do výrobných nastavení a potom postupovať podľa 

sprievodcu nastavením..  

Zadajte heslo. Označte si možnosť, ktorú chcete spustiť a stlačte tlačidlo OK. 

Všetky: Všetky dáta a nastavenia budú vymazané. 

Len zoznam staníc: vymažú sa všetky vyhľadané stanice. 

Len zoznam Rádií: vymažú sa všetky vyhľadané rádio stanice.  

Kódované stanice: vymažú sa všetky kódované stanice.  

Stanice z vybraného TP: vymažú sa len zvolené stanice z vybraného TP. 

Stanice zo satelitu: vymažú sa všetky stanice zo zvoleného satelitu. 

 

3.3 USALS nastavenie 

Ak chcete nastaviť motor pomocou USALS potrebujete nastaviť zemepisnú 

dĺžku a šírku Vašej polohy. 

Nastavenie pomocou krajiny: Stlačte Červené tlačidlo, zvoľte si krajinu, 

stlačte OK, zobrazí sa Vám mesto v krajine, ktoré si môžete vybrať. 

4. Úprava staníc           

4.1 TV/Rádio Stanice 

TV/Radio Stanice môžete stanice 

pohodlne posúvať, vymazávať, 

zamknúť/odomknúť, premenovať. 

 

4.2 Obľúbené 

Môžete si vytvoriť, pomenovať a upraviť vlastné kategórie oblúbených 

staníc. Môžete si do týchto kategórií pridávať alebo si z nich odoberať stanice 

podľa vlastného uváženia. 
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5. Nastavenia 

5.1 Nastavenie systému 

1.Jazyk menu: nastavenie jazyka. 

2. Audio1: nastavenie preferovaného 

audio jazyka 

3. Audio2: nastavenie ďaľšieho audio 

jazyka 

4. Jazyk titulkov: nastavenie jazyka 

titulkov 

5. Nastavenie titulkov: nastavenie 

vypnutia/zapnutia titulkov 

6. EPG jazyk: Nastavenie jazyka EPG. 

7. TXT jazyk: nastavenie jazyka TXT. 

8. Digital Audio: Ak stanice podporujú AC3 a PCM audio formát v rovnakom 

čase, keď zvolíte RAW nastaví AC3 audio formát ako predvolený výstup a keď 

PCM tak nastavý PCM audio formát ako predvolený. 

9. Automatická voľba staníc: Ak nastavíte ON (zap.), spustí sa stanica 

automaticky hneď ako sa označí zvolená stanica. Ak nastavíte OFF (vyp), tak 

ak chcete spustiť označenú stanicu tak pre spustenie musíte stlačit tlačidlo OK. 

10. Automatické vypnutie zoznamu staníc: Ak zvolíte ON(zap), zoznam 

staníc sa vypne hneď po stlačení tlačidla OK  na zvolenej stanici. Ak zvolíte 

OFF(vyp), zoznam staníc sa vypne až po stlačení tlačidla OK na spustenej 

stanici. 

11. Zoznam posledných staníc: Ak zvolíte ON(zap), keď stlačíte tlačidlo 

Recall zobrazí sa Vám zoznam posledných staníc. Ak zvolíte OFF(vyp), tak sa 

po stlačení tlačidla Recall sa prepne prijímač na poslednú pozeranú stanicu. 

12.Standby s nízkou spotrebou: môžete si nastaviť možnosti ON alebo OFF 

13.Osvetlenie predného panelu: nastavenie intenzity LED svetiel. 
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5.2 OSD Nastavenie 

1. Priehľadnosť MENU: Nastavenie priehľadnosti. 

2. Priehľadnosť TXT: nastavenie 

priehľadnosti TXT 

3. Mód zobrazenia: Nastavenie HD formátu . 

4. TV norma: Nastavenie TV normy . 

5. Zobrazenie: Nastavenie formátu zobrazenia 

4:3 alebo 16:9 podľa možností TV. Priamo je 

možné tieto parametre navoliť stlačením 

tlačidla MODE na diaľkovom ovládaní. 

6. OSD zobrazenie: nastavenie času zobrazenia informácií o programe. 

 

5.3 Rodičovský zámok 

Rodičovský zámok môžete si nastaviť limity pre každú stanicu alebo zmenu 

hesla.Môžete uzamknúť všetky nastavenia Uzamknutie hesla, Uzamknutie 

nastavení a Uzamknutie systému ,a môžete zmeniť Nastavenie Veku,Zmena 

PIN. 
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5.4 Čas 

5.4.1 Nastevenie času môžete nastaviť čas, letný čas, časové pásmo. 

1. Mód času:Prepnutie medzi manuálnym a automatickým časom. 

2. Časové pásmo :Nastavenie časového pásma Vášho bydliska. 

3. Letný čas:Vypnutie a zapnutie letného 

času. 

5.4.2 Časovač udalostí  

Môžete si nastaviť 8 udalostí. Tie sa budú 

automaticky nahrávať podľa nastavených 

parametrov.Stlačte Červené tlačidlo na 

nastavenie časovača, a stlačte OK pre 

uloženie časovača po nastevní. Môžete si 

nastavené udalosti aj meniť alebo 

vymazávať. 

5.4.3 Nastavenie vypnutia 

Nastavenie vypnutia môžete si nastaviť automatický čas vypnutia. 

5.4.4 Čas STANDBY 

Čas STANDBY môžete si nastaviť zobrazenie času na prijímači počas 

STANDBY (keď je prijímač vypnutý). 

5.4.5 APD Nastavenia 

APD Nastavenia môžete nastaviť automatické vypnutie počas nečinnosti počas  

Vami zadaného času.  

5.5 Nastavenie farieb  

Nastavenie farieb môžete si nastaviť jas, contrast a sýtosť farieb. 

5.6 O prijímači 

O prijímači: zobrazí informácie o Vašom prijímači, ako je názov prijímača, 

verzia SW a HW, sériové číslo a podobne. Ak potrebujete servis od Vášho 

dodávateľa zväčša je potrebné mu poskytnúť tieto informácie pre zabezpečenie 

potreného servisného zásahu. 
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6. Rozšírenie 

USB môžete prehrať možstvo súborov, môžete nahrávať a prehrávať nahrávky 

a využívať množstvo funkcií používaním USB HDD alebo USB klúčom.  

Poznámka: Podporované formáty sú FAT, FAT32 a NTFS. 

 

6.1 Základné operácie  

6.1.1 Nástroje 

Nástroje umožňujú Premenovať/Vymazať/Presunúť/Kopírovať/Vytvoriť novú 

zložku/Triediť/formátovať disk. 

6.1.2 Načítanie 

načítanie údajov z USB 

 

6.2 Prehrávanie súborov 

6.2.1 Hudba 

Podporované formáty *.mp3, *.ogg, 

*.wav and *.flac. 

OK: prehrávanie súboru. 

▲╱▼: zmena na zvolenú nahrávku. 

■ : zastavenie prehrávania. 

▕◀◀: prehrá predošlý súbor.  

▶▶▏: prehrá nasledujúci súbor. 

▶▶: rýchlo dopredu. 

◀◀: rýchlo dozadu. 

▶ II: Play alebo Pause. 

◀╱▶ : hlasitosť.  

EXIT: Opustenie prehrávania a návrat do zoznamu menu.  
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6.2.2 Fotky 

Podporované formáty *.bmp, *.jpg, and *.gif . 

OK: zobrazenie fotografií. 

▕◀◀: predchádzajúca fotka.  

▶▶▏: nasledujúca fotka. 

▶ II: Play alebo Pause (prezentácia). 

EXIT: opustenie aktuálneho menu.  
 

6.2.3 Film 

Podporované formáty  *.3GP, *.AVI,*.MKV, *.MP4, *.MOV, *.MPG, *.TS, 

*.M2TS, *.DAT, *.VOB. 

 

OK: spustenie prehrávania  

▶ II: Play alebo Pause. 

■: Stop nahrávky. 

◀◀: Rýchlo dozadu. 

▶▶: Rýchlo dopredu. 

▕◀◀: predchádzajúca položka. 

▶▶▏: nasledujúca položka. 

INFO: Zobrazí priebeh prehrávania. Ak stlačíte INFO ešte raz zobrazia sa Vám 

podrobnejšie informácie.. 

AUDIO: zvolenie jazyka audia. 

SUB: zapnutie titulkov ak sú podporované  

◀╱▶ : ovládanie hlasitosti. 

0-9: skok v nahrávke. 

EXIT: opustenie aktuálneho menu. 
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7. Základné funkcie 

7.1 Audio 

Môžete si zvoliť jazyk pre preferované Audio ak aktuálne pozeraná stanica 

podporuje viac jazykov AUDIO stôp. 

1. Stlačte tlačidlo AUDIO na diaľkovom ovládaní. 

2. Stlačte OK potvrdenie zvoleného jazyka pre preferované audio. 

3. Zvoľte si rožloženie zvuku (Ľavé, Pravé, Mix, Stereo) pomocou tlačidiel◀╱▶. 

4. Stlačte EXIT na zatvorenie okna.  

7.2 EPG 

Môžete si prezerať EPG informácie o všetkých staniciach. 

1. Stlačte EPG. 

2. Stlačte ZELENÉ tlačidlo pre výber typu EPG medzi Týždenné EPG a Denné 

EPG. 

 

7.3 Titulky 

Môžete si zvoliť jazyk pre titulky k programu, keď je táto funkcia podporovaná. 

1. Stlačte tlačidlo SUBTITLE. 

2. Zvoľte si požadovaný jazyk titulkov a stlačte tlačidlo OK. Titulky vo zvolenom 

jazyku sa potom zobrazia v spodnej časti obrazovky. 
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7.4 Teletext 

Pomocou teletextu si môžete pozrieť informácie o programe. 

1. Stlačte tlačidlo TXT. 

2. Stlačte tlačidlá ▲╱▼ pre stránkovanie hore a dole. 

3. Stlačte  tlačidlá 0-9 a dostanete sa na Vami zadanú stránku priamo.. 

4. Stlačte farebné tlačidlá podľa vyznačených funkcií.. 

8. Ďaľšie informácie  

8.1 Riešenie problémov 

Predtým ako kontaktujete servisné centrum si prosím pozorne prečítajte 

nasledujúce rady. Ak problém aj napriek tomu pretrváva prosím kontaktujte 

servisné stredisko pre ďaľšie informácie.  

1. Nezobrazí sa žiadna informácia na prednom panely. (Prijímač sa nedá 

zapnúť) 

• Skontrolujte napájací kábel či je pripojený do elektrickej siete.. 

• Skontroluje či je zapnutý prijímač. 

• Vyskúšajte inú elektrickú zásuvku v domácnosti. 

• Skontrolujte či je prijímač zapnutý vypínačom na zadnej strane (ak je prijímač 

takto vybavený)  

2. Žiaden obraz 

• Skontrolujte či je prijímač zapnutý (stlačte tlačidlo STANDBY) 

• Skontrolujte AV/HDMI/YUV kábel či je správne pripojený k TV. 

• Skontrolujte či je koaxiálny kábel z paraboly správne pripojený k prijímaču. 

• Presvedčte sa či sú vyhľadané stanice. 

• Skontrolujte jas na Vašej TV. 

• Skontrolujte či Vami zvolená stanica vysiela, kontaktujte svojho 

prevádzkovateľa vysielania. 
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3. Zlá kvalita obrazu/zvuku. 

• Skontrolujte či sa v blízkosti prijímača nenachádza mobilný telefón alebo 

mikrovlnná rúra. 

• [Satelit] skontrolujte či máte správne nastavenú parabolu. 

• [Satelit] zmeňte veľkosť paraboly na väčšiu a získate tým kvalitnejší signál. 

• [Satelit] vymeňte LNB za LNB s nižším šumovým číslom v prípade ak je Vaše 

aktuálne šumové číslo vysoké.. 

• [Satelit] Vymeňte LNB za nové v prípade podozrenia, že aktuálne je 

poškodené. 

• [Satelit] Skontrolujte úroveň signálu a nastavte svoju parabola, ak je táto 

úroveň nízka. Sila signalu môže byť ovplyvnená poveternostnými 

podmienkami.. 

• [Terestriál] Nastavte nasmerovanie antény pre lepší obraz. 

• [Terestriál] Nastavte napájanie antény v menu na ON (zapnuté) ak používate 

aktívnu anténu. 

4. Žiaden alebo slabý zvuk 

• Skontrolujte či je AV/HDMI kábel správne pripojený. 

• Skontrolujte úroveň hlasitosti na Vašom prijímači a TV  

• Skontrolujte či TV alebo Váš prijímač nemá vypnutý zvuk. 

• Skontrolujte typ audia alebo skladby ak je to podporované. 

5. Diaľkové ovládanie nefunguje. 

• Pre správne fungovanie musíte mieriť priamo na prednú stranu prijímača. 

Medzi prijímačom a diaľkovým ovládaním nesmie byť žiadna prekážka.. 

• vymeňte batérie v  diaľkovom ovládaní.. 
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