
 

 
 

 

 

 

 

 

Digitálny HD prijímač 

 
 

 
 

 

 

UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL



Dôležité bezpečnostné pokyny   

 

1) Prečítajte si tieto pokyny. 

2) Dodržujte tieto pokyny. 

3) Dbajte na všetky varovania. 

4) Postupujte podľa pokynov. 

5) Nepoužívajte tento prístroj v blízkosti vody. 

6) Čistite iba suchým uterákom. 

7) Nepoužívajte prístroj v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, ohrievače vzduchu, 

kamna alebo iných prístrojov (vrátane zosilovačov), ktoré produkujú teplo. 

8) Používajte tento produkt len typom zdroja uvedeného na etikete. Pokiaľ ste si neni 

istí, aký je typ napájania pripojeného do vášho domova, 

obráťte sa na miestneho dodávateľa elektrickej energie. Odpojte prístroj od 

elektrickej siete pred prevedením údržby. 

9) Chráňte sieťový kábel pred poškodením. 

10) Používajte len doplnky / príslušenstvo určené výrobcom. 

11) Odpojte prístroj počas búrok, alebo pokiaľ sa nepoužíva po dlhšiu dobu. 

12) Viac na všetok servis kvalifikovanému servisnému personálu. Je potrebné 

previesť servis, pokiaľ bol prístroj poškodený akýmkoľvek spôsobom, vrátane 

poškodenia sieťového káblu alebo zástrčky, pokiaľ prístroj bol vystavený v styku s 

kvapalinou alebo vlhkosťou, spadol na zem, alebo nepracuje správne. 

13) Nebráňte sa prúdeniu vzduchu do jednotky a neblokujte vetracie otvory. 

14) Zvláštna pozornosť by mala byť venovaná na ekologickú likvidáciu batérie. 

15) Používajte prístroj v miernom podnebí. 

VAROVANÍE: Ak chcete znížiť riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, 

nevystavujte tento prístroj dažďu alebo vlhkosti. 

UPOZORNENIE: Batérie nesmú byť vystavené nadmernému teplu, ako je priame 

slnečné svetlo, oheň, atď



 

 
 

Tento symbol znamená, že v prístroji je prítomné nebezpečné napätie predstavujúce 

riziko úrazu elektrickým prúdom. 

 

Tento symbol znamená, že sú v literatúre, ktoré  sprevádzajú  tento prístroj dôležité 

technické pokyny pre údržbu prístroja.  

 

Tento symbol znamená, že tento výrobok obsahuje dvojitú izoláciu medzi 

nebezpečným napätím zo siete a užívateľom prístupných častí. 

Pri servise používajte iba identické náhradné diely. 

 

Tento symbol na výrobku alebo v návode znamená, že vaše 

elektrické a elektronické zariadenie musí byť umiestnené na konci životnosti 

oddelene od bežného komunálneho odpadu. K dispozícii sú oddelené systémy zberu 

a recyklácie. 

Pre viac informácií   se obráťte na miestne úrady alebo na predajcu, u ktorého ste si 

výrobok zakúpili. 
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1. USB 

 

 
 

 

 
1 2 3 4 5 

 

1. RF IN: Tento konektor pripojte k vášej externej anténe. 

2. RF LOOP THROUGH: Tento konektor slúži k RF signálu televízora alebo 

ďalšieho video systému. 

3. COAXIAL 

4. HDMI: HD audio a video výstup slúži k pripojeniu k HDMI zariadenia. 

5. SCART . 

. 

2. Zadný panel 

1 

1.Predný panel 
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Diaľkový ovladač  
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1. POWER: Uvedie prijímač do chodu/pohotovostného 
režimu 

2. Pg Up 
3. Rýchle pretáčanie 
4. Pg Dn 
5. Rýchlo vpred 
6. Menu Off: Zmení kanál ďalší/späť 
7. MENU: Otvorí hlavnú ponuku. 
8. Menu Off: Zvýší/zníži hlasitosť 
9. Menu On: Posunie kurzor hore/dole. 
10. INFO: Zobrazí informácie o aktuálnom 

kanáli. Stlačením 2x zobrazí 
technické informácie 

11. 0~9: Voľba kanálu alebo vstupné hodnoty 
12. SUB-T: Zobrazí titulky zo zoznamu dostupných 

jazykov alebo stlačí nastávajúce titulky. 
13. AUDIO: Zobrazí zoznam dostupných jazykov. 
14. TIMESHIFT/  : Spustí režim časového posunu alebo 

pozastavenia. 
15. Spustí prehrávanie z vybraného 

súboru alebo pokračovanie časového 
posunu. 

16. ASPECT: Zmení pomer režimu na: 4:3, 16:9 a na Auto. 
17. ZOOM 
18. MUTE: Vypne zvuk prijímača 
19. Prechod na predcházajúcu položku v zozname. 
20. Prechod na nasledujúcu položku zoznamu. 
21. EXIT: Ukončí menu alebo submenu. 
22. OK: Menu Off: Zobraz aktuálny zoznam 

kanálu, potvrdí položky v ponuke. 
23. Menu On: Zmena nastavenia pre špecifické ponuky. 
24. FAV: Zobrazí skupinu obľúbených 
25. TV/RADIO: Prepne mezi režimy TV a rádio 
26. RECALL: Späť na predchádzajúci zobrazený kanál 
27. TTX: Zobrazí Teletext na OSD (On Screen Display) 
28. EPG: Zobrazí EPG (Elektronický 

programový sprievodca) v režime TV. 
29. Zastaví spätné prehrávanie alebo časový posun. 
30. REC 
31.V-FORMAT: Zmena režimu rozlíšenia videa: 576i 

na 1080p (PAL) 480i na 1080p (NTSC) 
32. TIMER: Pre nastavenie ponuky časovača. 
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1.Otvorte kryt 2.Vložte batérie 3.Zavrite kryt 

 

 

Vloženie batérií 

Dajte dolu kryt batérie zo zadnej časti diaľkového ovládača a vložte batérie veľkosti 2xAAA 

dovnútra priestoru pre batérie. 

Uistite sa, že polarita zodpovedá označeniu polarity vo vnútri priestoru pre batérie. 

 

 

 
 

Použitie diaľkového ovládača 

Ak chcete použiť diaľkové ovládanie, nasmerujte ho smerom k prednej časti digitálneho 

set-top boxu.Diaľkové ovládanie má dosah až 7 metrov od Set Top Boxu pod uhlom až 

60 stupňov. 

 

 
Diaľkový ovládač nebude fungovať, ak bude čidlo zakryté. 

 

 

         Slnečné svetlo alebo veľmi jasné svetlo zníži citlivosť na 
diaľkovom ovládači. 
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Pripojenie k TV  
 

 

 

Pre základné pripojenie set top boxu k televízoru pomocou kompozitného pripojenia 

uvedeného nižšie. 

Pre vyššiu kvalitu pripojenia prostredníctvom komponentného videa - nižšie uvedeného v 

kombinácii s Composite Audio pripojením. 

Pre použitie najvyššej kvality spojenia priamym pripojením HDMI, viz nižšie. 
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Potom, čo boli všetky pripojenia  riadne prevedené, zapnite televíziu a uistite sa, že je 

všetko  zapojené k zdroju. Stlačením tlačidla  Power zapnete prístroj. 

Pokiaľ používate prístroj prvý krát alebo ste obnovili toárne nastavenie, objaví sa na 

obrazovke televízora instalačná ponuka. 

 

 
 

((1) [OSD Language] Stlačte tlačidlo VPRAVO/VĽAVO pre výber jazyka. 

(2) [Country] Stlačte tlačidlo VPRAVO/VĽAVO pre výber zeme. 

(3) [Channel Search] press VPRAVO alebo OK pre spustenie automatického 

vyhľadávania kanálov. 

(4) Len čo bude vyhľadávanie kanálov dokončené, môžete začať sledovať TV programy. 

 

 

Základná operácia 

(1). Správa nastavenia 

 

Pre prístup do menu stlačte tlačidlo MENU a vyberte [Program]. Použitím tlačidla vpravo / vľavo sa 

pohybujete v menu. 

Menu ponúka možnosť upraviť Program, Spravovať  nastavenie. Vyberte možnosť a stlačte OK alebo 

tlačidlo vpravo a nastavte toto nastavenie. Stlačte tlačíidlo EXIT pre odchod z menu. 
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(a) Editovanie programu 

Ak chcete upraviť svoje programové predvoľby (zámok, preskočenie, obľúbené, presunúť alebo 

odstrániť), budete musieť zadať Program Edit menu. To Menu vyžaduje heslo pre prístup. Zadajte 

predvolené heslo "0000".  

Heslo pre odomknutie je “8888”
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Nastavenie obľúbených kanálov 

Môžete si vytvoriť krátky  zoznam obľúbených programov, ktoré si môžete ľahko otvoriť.  

Nastaviť Obľúbený TV či Rádio program: 

1. Vyberte požadovaný kanál a potom  stlačte tlačidlo Obľúbené. 

Objaví sa symbol a kanál je označený ako obľúbený.  

2. Opakujte predchádzajúci krok pre výber  viacerých  obľúbených kanálov. 

3. Pre potvrdenie a opustenie menu stlačte   tlačidlo EXIT. 

 

Zakázať obľúbený TV či Rádio kanál: 

Vyberte obľúbený kanál a stlačte tlačidlo Obľúbené na diaľkovom ovládači pre zrušenie. 

 

Sledovať obľúbený kanál: 

1. V režime normálneho prehrávania stlačte tlačidlo Obľúbené. 

2. Stlačte tlačidlo HORE/DOLE pre výber obľúbených kanálov. 

3. Stlačte tlačidlo OK pre výber programu. 

 

Zmazať obľúbený TV či Rádio program 

1. Zvoľte program a potom stlačte modré tlačidlo.  Objaví sa varovná správa. Stlačením 

tlačidla OK potvrdíte zmazanie programu. 

2. Pre odstránenie viac kanálov opakujte predchádzajúci krok. 
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Preskočiť TV či Rádio kanál 

1. Vyberte kanál, ktorý chcete preskočiť a stlačte zelené tlačidlo. Zobrazí sa symbol 

preskočenia a kanál sa preskočí. 

3. Pre preskočenie viac kanálov opakujte predchádzajúci krok. 

2. Pre uloženie nastavenia a exit menu stlačte tlačidlo Exit. 

 

Vypnúť funkciu preskočena kanálu: 

Vyberte funkciu Preskočiť kanál a stlačte zelené tlačidlo pre zrušenie funkcie. 

 

Presunúť  TV či Rádio program: 

1. Vyberte požadovaný kanál a stlačte červené tlačidlo. Zobrazí sa symbol pre presunutie. 

2. Stlačte tlačidlo HORE/DOLE pre presunutie kanálu. 

3. Stlačte tlačidlo OK pre potvrdenie voľby. 

4. Pre presunutie viac kanálov opakujte prvé dva kroky. 

 

Zamknúť program 

Môžete zamknúť vybrané programy pre obmedzenie prezerania. 
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Zamknúť TV alebo Rádio program: 
1. Vyberte preferovaný kanál, potom stlačte ŽLTÉ tlačidlo. Zobrazí sa symbol zámku. Kanál  je 

teraz označený ako zamknutý. 

2. Opakujte predchádzajúci krok pre výber viac kanálov. 

3. Pre potvrdenie nastavenia a odchodu z menu stlačte tlačidlo  EXIT. 

4. Stlačte ŽLTÉ tlačidlo pre vypnutie funkcie uzamknutia kanálu. 

5. Ak chcete zobraziť zamknuté kanály, budete vyzvaní k zadaniu buď predvoleného hesla 

"0000" alebo svojho vlastného hesla. Kód pre odomknutie je "8888". 

b) EPG (Elekronický programový sprievodca) 

Táto funkcia zobrazuje program TV staníc pre každý kanál pre nasledujúcich 7 dní. Otvorte 

EPG v hlavnom menu, zobrazí sa informácia o aktuálnom kanáli. Ak chcete zobraziť 

zoznam pre iné kanály, stlačte ľavé a pravé šípky.  

 

 
 

Poznámka: V sekcii (d) "Plánovanie" sa dozviete, ako naplánovať nahrávanie kanálu a 

náhľad kanálu.  

 

Naposledy sledovaný kanál: 

Ak chcete nastaviť, aby sa zmenil kanál v určitú dobu (napr na začiatku vášho obľúbeného programu), zatiaľ 

čo sledujete iný kanál, prosím, postupujte podľa nasledujúcich krokov: 

•Stlačením tlačidla EPG otvoríte plné výpisy. 

•Vyberte televízny kanál pomocou tlačidiel vpravo/vľavo. 

•Vyberte kanál, ktorý chcete sledovať neskôr. 

• Stlačte tlačidlo OK. V okne, ktoré sa objaví, ste schopni zmeniť kanál, dátum a čas, a  

 Výber “opakovať túto akciu pravidelne”. 
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•Vyberte “Zobraziť” vo voľbe “Režim”. 

• Stlačte tlačidlo EXIT 

 

(c) Niekoľko sekúnd pred zmenou kanálov sa zobrazí varovná správa s odpočítavaním na 

obrazovke, ktorá sa zmení na naprogramovaný kanál, keď bude odpočítavanie u konca. 

 

(d) Triedenie 

Vytrieďte program podľa nasledujúcich 

možností: 

 [Podľa LCN] – Zotriedi kanály vzostupne 

[Podľa názvu] – Zotriedi kanály podľa abecedy 
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[Podľa servisného ID] – Zotriedi kanály podľa staníc 

[Podľa ONID] – Zotriedi kanály podľa ONID 

 

(e) LCN (Logické číslo kanálu) 

Nastavte LCN na zapnúť/vypnúť. 

 

(f) Hra 

Vstúpte do ponuky hry 

 

(2). Nastavenie obrázkov 

Pre prístup k menu, stlačte tlačidlo MENU a potom vyberte položku [Picture] pomocou tlačidiel  Doprava / 

Doľava. Menu umožňuje upraviť nastavenie videa. Stlačte tlačidlo Hore / Dole vyberte voľbu a stlačte tlačidlo 

vpravo / vľavo a upravte toto nastavenie. Stlačením tlačidla EXIT opustíte menu. 

 
 

(a) Pomer strán 

Zmeňte pomer strán obrazu. [Auto], [16:9 PillarBox], [16:9 PanScan], [4:3 LetterBox], 

[4:3 PanScan] , [4:3 Full], [16:9 WideScreen] 

 

(b) Rozlíšenie 

Pokiaľ sa vám nezdá toto rozlíšenie obrazu správne, môžete ho zmeniť. Funkcia je automaticky 

nastavená  pre HDMI. 

[480P]: pre NTSC TV system. 

[576P]: pro PAL TV system. 

[720P]: pre NTSC alebo PAL TV 
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system. [1080I]: pre NTSC alebo PAL 

TV system. 

(c) TV Formát 

V prípade, že sa vám obraz nezdá byť správne nastavený, môžete 

toto nastavenie zmeniť. Malo by zodpovedať nejbežnejšiemu 

nastaveniu televízora vo vašej zemi.  

[NTSC]: pre NTSC system TV. 

[PAL]: pre PAL system TV. 

 

(d) 3D Výstup 

Zmeňte nastavenie   3D 

výstupu. [OFF] Nastaviť 3D 

výstup na Vypnúť.  

[Side by Side]Nastaviť formát 3D 

výstupu formát SBS [Top/Bottom] 

Nastaviť 3D výstup, formát T/B  

 

(3). Vyhľadávanie programov 

Pre prístup do menu stlačte tlačidlo MENU a zvoľte [Vyhľadať kanál] pomocou tlačidla 

vpravo/vľavo. 
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Táto ponuka umožňuje upraviť nastavenie vyhľadávania kanálov. 

Stlačte tlačidlo Hore / Dole vyberte voľbu a stlačte tlačidlo doprava / doľava pre úpravu 

nastavenia.  Stlačením tlačidla EXIT opustíte menu. 

 

(a) Automatické vyhľadávanie  

Táto voľba automaticky vyhľadá kanály a uloží ich po dokončení skenovania. Všetky skoršie 

uložené kanály a nastavenia budú zmazané. 

1. Vyberte voľbu [Auto Search] a stlačte tlačidlo OK alebo RIGHT pre spustenie vyhľadávania 

kanálov. 

2. Ak chcete zrušiť vyhľadávanie kanálov, stlačte tlačidlo EXIT. Všetky kanály, ktoré boli 

nájdené, budú uložené. 

 

(b) Ručné vyhľadávanie 

Táto voľba vám umožňuje vyhľadávanie nových kanálov bez vymazania skoršie uložených 

kanálov a nastavení. 

1. Vyberte voľbu [Manual Search] a stlačte tlačidlo OK alebo doprava. Objaví sa obrazovka 

vyhľadávania kanálov. 
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1. Stlačte tlačidlo Vpravo / Vľavo pre výber frekvencie kanálu. 

2. Stlačte tlačidlo OK pre spustenie vyhľadávania kanálov. 

 

(c) Pokiaľ je nájdený kanál, bude uložený a pridaný do zoznamu kanálov. Pokiaľ kanály nie je 

možné nájsť pri vyhľadávaní, prístroj vyhľadávania automaticky ukončí. 

 

(d) Zem 

Vyberte požadovanú zem. 

 

(e) Napájanie antény 

Povoľte napájanie antény, pokiaľ je pripojená externe aktívna 

anténa.  

(4). Nastavenie času 

Stlačte tlačidlo MENU a potom vyberte položku [Time] pomocou tlačidiel vpravo / vľavo. Ponuka umožňuje 

upraviť nastavenie času. 

Stlačte tlačidlo Hore / Dole vyberte voľbu a stlačte tlačidlo vpravo / vľavo pre úpravu nastaveníia Stlačte 

tlačidlo EXIT pre odchod z menu. 

 
 

(a) Časový posun 

Vyberte automatickú alebo manuálnu úpravu GTM. 

(b) Zem , Región 

Nastavenie je automatické. 

(c) Časová zóna 
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Ak je nastavený manuálne, nastavte požadovanú časovú zónu. 

(d) Spánok 

Nastavenie časovača a pohotovostného režimu. 

[Vypnúť], [1 hod], [2 hod], [3 hod], [4 hod], [5 hod], [6 hod], [7 hod], [8 hod], [9 hod], [10 hod], 

[11 hod], [12 hod] 

(5). Možnosti 

Stlačte tlačidlo MENU, vyberte [Možnosti] pomocou tlačidiel Vpravo/Vľavo. Menu ponúka 

možnosti výberu jazyka, tituliek, a zvuku. 

Vyberte jednu z možností a stlačte tlačidlo doprava / doľava pre úpravu nastaveníia. Stlačením 

tlačidla EXIT opustíte menu.
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(a) OSD Jazyk 

Vyberte jazyk 

(b) Jazyk tituliek 

Vyberte preferovaný jazyk 

(c) Jazyk zvuku 

Vyberte preferovaný zvuk jazyka. Pokiaľ nie je v ponuke požadovaný jazyk, zvoľte 

“predvolený”.  

(6). Systémové nastavenie 

Stlačením tlačidla MENU vstúpte do menu [System]. Menu pomocou tlačidiel Vpravo/Vľavo 

ponúka možnosti upraviť systémové nastavenie. 

Stlačením tlačidla UP/DOWN vyberte požadovanú možnosť a následným stlačením  

tlačidla Vpravo/Vľavo upravte nastavenie. Stlačením  tlačidla EXIT opustíte menu. 

 

 

(a) Nastavenie hesla 

Nastavte alebo zmeňte heslo pre zablokovanie programu.Vložte vaše staré heslo alebo 

predvolené heslo “0000”. Budete následne vyzvaní k potvrdeniu nového hesla. Stlačením 
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tlačidla OK potvrdíte nové heslo. Pokiaľ je heslo potvrdené, stlačte tlačidlo EXIT pre 

opustenie menu. Kód pre predvolené odomknutie je “8888”. 

(b) Obnovenie predvoleného nastavenia 

Obnoviť nastavenie set top boxu na továrenské nastavenie. 

V hlavnom menu vyberte možnosť “Obnoviť továrenské nastavenie”. Vložte vaše heslo 

alebo zadajte predvolené heslo “0000”  pomocou tlačidiel Vpravo/Vľavo a stlačte tlačidlo OK 

pre potvrdenie voľby. 
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Táto možnosť vymaže všetky prednastavené programy a nastavenia. Predvolené heslo je 

“8888”. 

(c) Informáce 

Sledujte informáce hardwaru a sofrwaru. 

(7). USB 

Pre vstup do menu USB stlačte Menu, vyberte “USB”  pomocou tlačidiel Vpravo/Vľavo.  Menu ponúka 

možnosti prehrávania hudby, fotografií a multimediálnych súborov. Podporuje   AVI, MP3, JPEG a 

BMP formáty. 

Zariadenie bude podporovať USB zariadenie FAT32 / NTFS systémové súbory. 

 

 
 

(a) Multimédia: 

Keď je USB zariadenie pripojené, môžete prehrávať hudbu, fotografie alebo filmy pomocou 

tlačidiel  Vpravo/Vľavo. Pokiaľ nie je USB zariadenie pripojené, zobrazí sa varovná 

informácia   “USB nájdené”. 
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(b) Konfigurácia fotografií: 

-Čas rolovania fotiek: prispôsobenie intervalu na 1~8 sekúnd. 

-Režim rolovania: prispôsobí efekty v režime 0~59 alebo náhodne. 

-Pomer strán: 

[Keep]: Zobrazí fotky v pôvodnom pomere 

strán.  

[Discard]: Zobrazí fotky v režime plnej 

obrazovky. 

(c) Konfigurácia filmov: 

- Pomer strán: 

[Keep]: Prehrajte film v pôvodnom pomere 

strán. [Discard]: Prehrajte film v režime plnej 

obrazovky. 

- Špecifiká tituliek: 

[Malé]: Zobrazí titulky v malom prevedení. 

[Normal]: Zobrazí titulky v normálnom 

prevedení. [Velké]: Zobrazí titulky vo veľkom 

prevedení. 

- BG titulky: 

[Biele]: Zobrazí titulky v bielom pozadí.  

[Transparentné]: Zobrazí titulky v priehľadnom pozadí.  

[Šedé]: Zobrazí titulky v šedom pozadí. 

[Žltozelené]: Zobrazí titulky v žltozelenom pozadí. 

- Farba tituliek: 

[Červená]: Zobrazí titulky červenou. 

[Modrá]: Zobrazí titulky modrou.  

[Zelená]: Zobrazí titulky zelenou. 

d) USB nahrávanie. 

Táto funkcia je k dispozícii iba vtedy, keď je pamäťové zariadenie USB pripojené k prijímaču. 

Okamžité nahrávanie: 
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Ak chcete začať nahrávať živú show, ktoré sú v súčasnej dobe vysielania, prejdite na 

požadovaný kanál a stlačte tlačidlo REC. Stlačte znovu pre zastavenie nahrávania. 

Naplánovať nahrávanie: 

Ak chcete naplánovať nahrávanie pred vysielaním (napr nahrať svoj obľúbený program, keď ste vonku), 

postupujte podľa nasledujúcich krokov: 

•Stlačte tlačidlo EPG pre otvorenie plného zobrazenia. 

•Pomocou tlačidiel   Vpravo/Vľavo vyberte požadovaný kanál. 

•Vyberte show, ktorú chcete nahrať. 

•Stlačte tlačidlo OK. V okne, ktoré sa objaví, ste schopní zmeniť kanál, dátum,  

Tlačidlo Start –Stlačením tohto tlačidla začnete funkciu nahrávania i ukončenia nahrávania. 
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•Vyberte "Ďalšie nahrávanie" v ponuke "Režim". 

•Stlačte tlačidlo EXIT. 

Niekoľko sekúnd pred začatím natáčania sa zobrazí varovná správa s odpočítavaním na 

obrazovke, ktorá sa zmení na naprogramovaný kanál keď počet odpočítavania je u konca. Po 

ukončení nahrávania sa na obrazovke zobrazí správa o potvrdení. 

Ak chcete zobraziť naplánované udalosti, stlačte modré tlačidlo. 

Ak chcete-li odstrániť naplánovanú udalosť, vyberte udalosť a stlačte modré tlačidlo 

Nahrané súbory môžu byť vymazané.  Zvoľte PVR a stlačte žlté tlačidlo pre odstránenie súboru. TV 

programy sa zaznamenávajú do súboru vo formáte PVR, ktoré môžu byť prehrané na tomto prístroji a PC 

pomocou vhodného prehrávača, ale nemožno prehrávať na DVD alebo PDVD. 

Pre záznam vo vysokom rozlíšení televizných programov, by mala byť verzia USB  2,0 alebo vyššie, inak 

jednotka nemusí nahrávať HD programy správne. 

Pri nahrávaní na USB klúčenky alebo externý pevný disk, budete musieť počkať niekoľko sekúnd, než 

budete môcť  stlačiť tlačidlo REC. V opačnom prípade jednotka môže zmraziť  signál. Pokiaľ sa tomu tak 

stane, odpojte USB a znovu pripojte. 

Poznámka: 

Plánované nahrávanie  funguje len vtedy, keď je jednotka zapnutá. Nemôže fungovať, keď  je 

prístroj v pohotovostnom režime. 

Poznámka: 

- Nemôžeme garantovať kompatibilitu so všetkými  typmi  USB zariadení, alebo stratu 

niektorých súborov na USB disku po pripojení k prijímaču. 

- Pokiaľ USB obsahuje veľký počet dát, môže ich načítavanie trvať dlhšie.. 

- Niektoré USB zariadenia nemusia byť prijímačom rozpoznané.. 
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- I keď sú súbory v podporovanom  formáte, niektoré súbory nie je možné  prehrať alebo 

zobraziť v závislosti na obsahu. 

(e) Timeshift 
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Pri prehrávaní programu môžete vložit USB disk a kedykoľvek môžete stlačiť tlačidlo [Time 

Shift], fotka bude pozastavená. Keď stlačíte tlačidlo Play druhý krát, začne timeshift ihneď. 

Môžete stlačiť tlačidlo PLAY a vrátiť sa späť na normálny program a TimeShift pokračuje – 

viz.obrázok nižšie. V tomto prípade môže jednotka začať  prehrávať nahraný program od 

začiatku. Stlačením tlačidla  [Info] zobrazíte informácie časového posunu: 

 

 
 

Môžete stlačiť tlačidlo [rychlý posun vpred] / [rýchlo späť] a posuniete fotku vľavo alebo vpravo od 

aktuálneho záznamu.  

Poznámka: Časový posun bude k dispozícii len vtedy, keď je USB HDD pripojené k systému a 

načítavaná/ zapisová rýchlosť je dostatočne vysoká. 

Stlačením tlačidla  [Stop] ukončíte časový posun a vrátite sa späť k normálnemu prehrávaniu 

programu.



Riešenie problému  
 

 

 

Problém Možné dôvody Čo robiť 

Žiadny obraz Nie je pripojený do zásuvky. Pripojte do el.zásuvky. 

Hlavný vypínač je vypnutý. Zapnite napájanie. 

Žiadny signál DVB-T alebo DVB-T2 

kábel nie  je pripojený. 
Pripojte DVB-T alebo 

DVB-T2 kábel. 
Anténný kábel je vadný Skontrolujte anténný 

kábel a pripojenie. 
Žiadny zvuk z 

reproduktoru 

Žiadne alebo zlé pripojenie 

audio káblu. 

Skontrolujte pripojenie 

audio káblu. 

Zvuk je vypnutý tlačidlami 

“Mute”. 

Zrušte/vypnete funkciu Mute. 

Len zvuk, žiadny 

obraz na obrazovke 
Žiadne alebo nesprávne 

pripojenie AV kábelu. 

Uistite sa, že je kábel 

správne pripojený. 

Program vysiela len 

rádio. 

Stlačte“TV/RADIO a 

prepnite na požadovaný 

 Diaľkový ovládač 

nereaguje 

Batérie sú vybité Vymeňte batérie. 

Diaľkové ovládanie 

nemieri priamo na set 

top box, alebo je čidlo 

zakryté  

Upravte polohu diaľkového 

ovládania, alebo choďte 

blízko k set top boxu. 

Obraz preskakuje Signál je príliš slabý. Skontrolujte anténu a 

pripojenie. 
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