
Děkujeme vám za zakoupení HD digitálního satelitního přijímače EVOLVE BlueStar HD.  
 
Přečtěte si pečlivě tuto uživatelskou příručku, abyste s produktem správně zacházeli a po přečtení ji uložte pro 
budoucí využití. Pomůže vám též přijímač zapojit a usnadní jeho používání. 
 
Bezpečnostní instrukce 
• přístroj by měl být umístěn horizontálně. Nestabilní umístění může způsobit jeho poškození 
• Umístěte přijímač na místo: 
o s dobrým odvětráváním (kolem přístroje musí být po celém obvodu alespoň 10 cm místa) 
o kde nezasahují zdroje tepla (hořící svíčky, radiátory, topidla, krby, zesilovače, atd.) 
o s přiměřenou teplotou 
o s přiměřenou vlhkostí (vyhněte se koupelnám, kuchyním, atd.) 
o kam nezasahuje přímé sluneční světlo 
o které je stabilní a bez otřesů 
 
Údržba 
• Před připojením kabelů mezi přijímačem a jinými přístroji jej nejprve vytáhněte z elektrické zásuvky. 
• Nezasunujte do přijímače kabely od antény nebo audio/video kabely když je přijímač zapnutý. 
• Během bouřky přístroj odpojte od elektrické sítě.Při delším nepoužívání nebo při poškození přijímače přístroj 

odpojte od elektrické sítě 
• Pokud přenesete přijímač z chladného do teplého prostředí, nechte jej alespoň na jednu až dvě hodiny odpojený 

od elektrické sítě, aby došlo k odpaření zkondenzované vlhkosti. 
• Abyste předešli úrazům elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti nebo odstřikující vodě a na přijímač 

nepokládejte nádoby s vodou. 
• Větrací otvory musí zůstat volné, a proto na přístroj nepokládejte noviny, ubrusy, záclony nebo jiné předměty. 
• Nepokládejte na přijímač těžké předměty. 
• Před čištěním přístroj odpojte od elektrické sítě. Čistěte jej pouze suchou látkou. Do přijímače nesmí vniknout 

žádná tekutina ani vodní pára, protože by mohlo dojít k jeho vážnému poškození. 
• V přístroji se nachází nebezpečné vysoké napětí. Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, nesundávejte z 

něj kryt. 
 
Elektrická zásuvka a napájecí kabel  
• Elektrická zásuvka by se měla nacházet poblíž přijímače a měla by být dobře uzemněná. 
• Abyste předešli nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo riziku požáru, nikdy nesahejte na elektrickou 

zástrčku vlhkýma rukama. 
• Nepoužívejte poškozený napájecí kabel. Pokud je kabel poškozen, nechte si jej místním servisním technikem 

vyměnit, abyste předešli nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo riziku požáru. 
• Chraňte přívodní elektrickou šňůru před mechanickým poškozením a neumisťujte na ni těžké předměty, abyste 

předešli nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo riziku požáru. 
 
Baterie dálkového ovladače 

• Baterie vkládejte se správnou polaritou podle značek +/- vylisovaných na ovladači. 
• Pokud dálkový ovladač nebudete delší dobu používat, baterie vyndejte. 
• Pokud jsou baterie vybité, nahraďte je novými. S vybitými bateriemi nakládejte dle místních ekologických 

požadavků. 
 
 
Záruka se NEVZTAHUJE na: 
• poškození přírodními vlivy jako oheň, voda, statická elektřina apod. 
• poškození neautorizovanou opravou 
• úmyslné poškození 
• přehrávač byl upravován nebo zabudován do jiných výrobků 
• výrobce a prodejce nenese žádnou odpovědnost za případnou ztrátu dat uložených na USB disku 
• nesprávné zacházení nebo instalaci 
 



 

Tlačítko Funkce 

Zapíná/vypíná digitální satelitní přijímač 

Ztlumí zvuk 

0~9 Zvolte číslo kanálu nebo vyberte požadovanou položku v menu 

Přepíná mezi televizí a rozhlasem 

Přepíná na předchozí kanál 

Zobrazí seznam oblíbených kanálů 

Zobrazí seznam satelitů 

Nabídka více jazyků 

Zobrazí informace o sledovaném kanálu 

Pro zobrazení menu na obrazovce stiskněte toto tlačítko jednou a 
zobrazí se příkazový řádek 
Pro pohyb v seznamu kanálů 

OK, LIST 

PR+, PR- 

Označí vybraný řádek v menu nebo vloží požadovanou hodnotu 
 
Při sledování kanálu přepíná kanály nebo se přesune na horní nebo 
dolní řádek v menu. 
 
Při sledování kanálu upravuje hlasitost nebo se používá pro pohyb vlevo 
či vpravo v menu. 
Návrat na předchozí menu na obrazovce nebo opuštění menu 

TV/RADIO 

PR 

FAV 

SAT 

AUDIO 

INFO 

MENU 

EXIT 

EPG 
L 
R 

Vyvolá nabídky EPG (Elektronického programového průvodce) 

Výběr různých audio režimů 

Přepíná mezi TV a audio režimy 

Přepíná do režimu teletextu nebo titulků 

Zobrazí poštu 
Stiskněte jednou pro pozastavení obrazu, znovu stiskněte pro návrat 
do normálního režimu 
Zobrazí okno NAJÍT 

Nahraje pořad 

Spustí a zastaví pořad 

Stiskněte pro rychlé převíjení vpřed nebo vzad 

TV/AV 

TXT 

MAIL 

PAUSE 

FIND 

RECORD 

, 

Stiskněte pro zpomalení převíjení vpřed nebo vzad 

 



 

Přední panel 

Zadní panel 

LNB IN: PŘIPOJENÍ K SATELITNÍ ANTÉNĚ 
LNB OUT: PŘIPOJENÍ K JINÉMU PŘIJÍMAČI 

KOMPOZITNÍ SIGNÁL VYSÍLÁNÍ VIDEA 

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ 

                                       PŘIPOJENÍ K AUDIO R/L K TELEVIZORU 
                                      NEBO  AUDIO TUNERU 
            PŘIPOJENÍ K DIGITÁLNÍMU ZESILOVAČI 
    

PŘIPOJENÍ K TELEVIZNÍMU VSTUPU DV_OUT 

  PŘIPOJENÍ K TELEVIZI POMOCÍ 
KABELU SCART 

PŘIPOJENÍ K USB ZAŘÍZENÍ 

Připojení k televizi pomocí SCART 

Parabola 

IN 
TV 

 
 

SCART 



Připojení k televizi pomocí RCA kabelu 

Parabola IN VIDEO AUDIO 
TV 

R L 

Připojení k digitálnímu zesilovači 

Parabola 

DIGITÁLNÍ AUDIO  
KONVERTOR NEBO  
ZESILOVAČ 

L R 
DIGITAL AUDIO 

REPRODUKTOR 

 

 



Jakmile správně nainstalujete vše potřebné a propojíte kabely přijímače, na obrazovce se objeví nabídka 

 
V menu najdete šest hlavních nabídek: 

- Instalace 
- Kanál 
- Nastavení 
- Nabídka CA 
- Paměť 
- Nástroje 

Během instalace použijte tlačítko OK pro potvrzení výběru 
Tlačítky PR+, PR- se pohybujete po řádcích nahoru a dolů 
a tlačítky se dostanete z hlavní nabídky do podnabídky a pohybujete se vpravo nebo vlevo 

 
Pokud chcete kdykoliv odejít z nabídky, stiskněte tlačítko EXIT na dálkovém ovládání. 

1. Instalace 

Toto menu obsahuje čtyři následující nabídky. 

- Nastavení paraboly 
- Nastavení motoru 
- Vyhledání kanálů 
- Manuální vyhledávání 

1.1 Nastavení paraboly 

1. Satelit: Zde jsou zobrazeny všechny satelity v databázi. 
Stiskněte tlačítka pro výběr satelitu. Nebo stiskněte tlačítko OK, aby 
se objevil seznam satelitů, pak v seznamu vyberte požadovaný satelit 
a pro potvrzení stiskněte OK. 

2. Síla LNB: Zvolte OFF nebo. 
3. Typ LNB: Vyberte Single, Universal a OCS. 
4. LNB Freq, 22KHz Tone, DiSEqc1.0, DiSEqc1.1, Transpondér: Stiskněte OK pro zobrazení nabídky a stiskněte 
tlačítka PR+,PR-. 
5. Stiskněte červené tlačítko pro vyhledání pořadu. 

 



1.2 Nastavení motoru 

1. Satelit: Stiskněte tlačítka        pro výběr satelitu. Nebo stiskněte 
OK pro zobrazení seznamu, následně vyberte požadovaný satelit 
v seznamu a stiskněte tlačítko OK pro potvrzení. 
 

2. Transpondér: Stejný postup – viz výše. 
3. DiSEqC motor: Zvolte možnost OFF , DiSEqc1.2 a USALS . Pokud zvolíte OFF, 
následující položka bude prázdná. 

Volba DiSEqc1.2: 
Pohyb, Jemný pohyb: zvolte mezi východ, západ a stop. 
Omezení: Stiskněte tlačítko OK pro zobrazení okna nabídky 
Nastavení omezení. 
Nastavení omezení na východ,  
Nastavení omezení na západ: Přejděte kurzorem 
na tlačítko Nastavení omezení. Můžete stisknout tlačítko 
pro otočení na západ nebo na východ. 
Přejdi na odkaz: Pro přechod na odkaz stiskněte tlačítko OK. 
Jdi na: Vyberte číslo od 0 do 83. 
Uložit/Přepočítat: Zvolte Uložit nebo Přepočítat. 

Volba USALS: 
Pohyb: zvolte mezi východ, západ a stop. 
Omezení: Stiskněte tlačítko OK pro zobrazení okna nabídky 
Nastavení omezení. 
Nastavení omezení na východ, Nastavení omezení na západ:  
Přejděte kurzorem na tlačítko Limit Setup. Můžete stisknout tlačítko  
pro otočení na západ nebo na východ. 
Nastavte stupeň: Stiskněte číselné tlačítko pro vložení 
hodnoty. 
Pozice antény: Stiskněte OK pro přihlášení do režimu  
úprav. Číselnými tlačítky 0-9 vložte zeměpisnou délku a šířku, stiskněte tlačítko MENU nebo EXIT pro opuštění 
nabídky. Zeměpisná délka se pohybuje mezi 0 a 180, zeměpisná šířka od 0 do 90. Pokud není vložený údaj v tomto 
rozmezí, objeví se upozornění „Mimo rozmezí“, pokud dané okno opustíte. Můžete stisknout tlačítko EXIT pro 
opuštění nabídky. 

1.3 Vyhledání kanálů 

1. Satelit:Stiskněte tlačítka pro výběr satelitu nebo stiskněte tlačítko  
OK pro zobrazení nabídky, následně v seznamu vyberte požadovaný 
satelit a pro potvrzení stiskněte tlačítko OK. 
2. Transpondér: Stejný postup – viz výše. 
Pokud zvolíte Transpondér, uvidíte dole na obrazovce barevné 
tlačítko. Pro úpravu, přidání nebo vymazání TP stiskněte toto barevné 
tlačítko. 

 



Stiskněte červené tlačítko pro zobrazení nabídky Uprav TP. 
Frekvence, symbolová rychlost: Stiskněte 
tlačítka pro zvýšení nebo snížení. Nebo stiskněte číselná tlačítka  
(0-9) pro zadání zvolené hodnoty. Rozsah frekvence je od 3000 
do 13500, symbolová rychlost může být zadána v rozmezí 1000 
až 45000. Pokud je vložená hodnota mimo tuto škálu, vrátí se na  
výchozí hodnotu. 
Polarita: Stlačte tlačítko pro přepínání mezi Vertikální 
a horizontální. 
 
 

Stiskněte zelené tlačítko pro zobrazení nabídky Přidat TP. 
Zde již postup nevysvětlujeme, protože se jedná o stejnou informaci  
jako výše uvedené Uprav TP  
 

Stiskněte žluté tlačítko pro zobrazení okna „Opravdu chcete TP  
odstranit?. Stiskněte tlačítko OK pro vymazání TP nebo stiskněte  
tlačítko EXIT pro přerušení. 

3. Typ CA: Zvolte mezi ALL, FTA a SCAMBLE. 
4. Typ CH: Zvolte mezi TV, Radio a TV&Radio 
5. Hledat: tato volba Vám umožní pohodlně prohledávat  
kanály při použití tlačítek s šipkami. 
- Prohledej jeden satelit: Prohledá kanály jednoho 
satelitu zvoleného ve sloupci se seznamem satelitů 
-Prohledej jeden TP: Prohledá kanály v jednom TP 
vybraný ve sloupci TP. 
-Prohledej síť: Prohledá kanály v síti. 
-Prohledej více satelitů: najednou prohledá kanály u více satelitů. 
Stiskněte OK pro zobrazení nabídky více satelitů, stiskněte PR+,PR- 
pro výběr satelitů a pak stiskněte OK pro prohledávání pořadů. 
Přijímač automaticky vyhledá kanál pro televizor a rádio; během  
vyhledávání uvidíte již vyhledané pořady v Searched List Box/ 
tabulce seznam vyhledaných na obrazovce. 
  

 



6. Stlačte červené tlačítko pro přejmenování satelitu. 

V okně Vyhledávání kanálů stiskněte červené tlačítko 
pro zobrazení nabídky přejmenování satelitu. Stiskněte modré tlačítko 
pro přepínání mezi velkými a malými písmeny. Stiskněte červené  
tlačítko pro vymazání znaku; stiskněte tlačítka pro pohyb kurzoru  
vpravo a vlevo; stiskněte číselná tlačítka (0-9) pro vložení znaku  
podle tabulky dole. Stiskněte žluté tlačítko pro potvrzení a modré 
pro zrušení, 
 

1.4 Ruční vyhledávání 

Postup je téměř totožný jako u vyhledávání kanálu, ale můžete  
vyhledávat pouze na TP a na dolní části obrazovky není žádné  
barevné tlačítko. 
Můžete stisknout číselná tlačítka 0-9 pro vložení hodnoty frekvence a 
symbolů. 

2. Kanál 

Toto menu se skládá z následujících čtyř nabídek. 

- 
- 
- 
- 

Správce TV 
Správce rádia 
Vymazat vše 
Správce rezervací 

2.1 Správce TV 

1.Stiskněte tlačítka PR+,PR- pro výběr pořadu, který chcete  
přehrát a pak stiskněte OK pro zobrazení v malém okně. 
 

2. Stiskněte tlačítko FAV pro zobrazení okna FAV. V seznamu  
oblíbených/FAV vyberte skupinu oblíbených. Stiskněte tlačítko pro 
přepínání mezi seznamem oblíbených/FAV, seznamem oblíbených  
kanálů a seznamem pořadů. Zvolte pořad a stiskněte OK pro přidání do 
seznamu oblíbených TV kanálů. Znovu stiskněte OK, aby pořad  
zmizel z oblíbených. Stiskněte EXIT pro uložení a opuštění nabídky. 

3. Stiskněte červené tlačítko pro přesun tlačítka Zamknout  
nahoru. Zvolte pořad a stiskněte OK pro označení pořadu  
symbolem Zamknout. Označení odeberete opětovným  
stisknutím tlačítka OK. 
Znovu stiskněte červené tlačítko pro opuštění režimu Zamknout 
a tlačítko Zamknout se vrátí do původní polohy. 

 



5. Stiskněte zelené tlačítko pro přesun tlačítka Přeskočit  
nahoru. Zvolte pořad a stiskněte OK pro označení tohoto 
pořadu symbolem skip/přeskočit. Toto označení můžete zrušit  
opětovným stisknutím OK. 
Znovu stiskněte zelené tlačítko pro opuštění režimu Přeskočit  
a tlačítko Přeskočit se vrátí do původní polohy. 
  

6. Stiskněte žluté tlačítko pro přesun tlačítka Přesunout nahoru.  
Zvolte pořad a stiskněte OK pro označení tohoto pořadu 
symbolem Označit. Stiskněte tlačítka PR+, PR- pro posun  
kurzoru na požadovanou pozici a pro potvrzení stiskněte tlačítko  
OK. 
Znovu stiskněte žluté tlačítko pro opuštění žlutého režimu a žluté  
tlačítko se vrátí do původní polohy. 
 

7. Stiskněte modré tlačítko pro změnu okna Upravit kanál. 

 

i . Třídit (červené tlačítko) 
Stiskněte červené tlačítko pro zobrazení nabídky uspořádání seznamu. 
Podle jména (A-Z): vzestupně bez symbolu $, číslo stojí na začátku, 
následuje velké písmeno a pak malá písmena. 
Podle jména (Z-A): opačné pořadí než výše. 
Free/Scramble: Všechny pořady FTA jsou uvedené nejdříve,  
následují kódované pořady. 
Zamknout: všechny zamčené pořady jsou uvedené jako  
poslední. 

ii. Edit/upravit (zelené tlačítko) 

Stiskněte zelené tlačítko pro přesun tlačítka Upravit nahoru. 
Zvolte pořad a stiskněte OK pro zobrazení okna Přejmenovat. 
V okně Přejmenovat stiskněte červené tlačítko pro přepnutí  
mezi velkými a malými písmeny; stiskněte zelené tlačítko pro  
vymazání symbolu na kurzoru; stiskněte tlačítka pro posun kurzoru 
vpravo nebo vlevo; stiskněte číselná tlačítka (0-9) pro vložení  
symbolu podle níže uvedené tabulky. Stiskněte žluté tlačítko pro  
uložení a opuštění nabídky nebo stiskněte modré tlačítko pro zrušení a opuštění nabídky. 

 



iii. Delete/vymazat (modré tlačítko) 
V okně Delete/vymazat stiskněte modré tlačítko pro přesun modrého  
tlačítka nahoru. Zvolte pořad a stiskněte OK pro označení tohoto 
pořadu symbolem pro vymazání. Symbol můžete odstranit  
opětovným stlačením tlačítka OK. 
Stiskněte tlačítko EXIT pro zobrazení okna „Opravdu to chcete uložit?“ 
Stiskněte tlačítko Ano pro uložení“  
stiskněte tlačítko OK nebo tlačítko Ne a stiskněte OK pro opuštění  
nabídky bez uložení. 

2.2 Správce rádia 
Jedná se o stejný postup jako u Správce TV, takže ho zde již nepopisujeme. 

2.3 Vše vymazat 
Přesuňte kurzor na Vše vymazat a stiskněte tlačítko OK pro 
zobrazení okna, kde zadáte heslo (výchozí je 0000). Po vložení hesla 
se objeví okno „Opravdu chcete vymazat všechny informace o kanálu?“ 
Zvolte OK pro vymazání a uložení nebo zvolte Exit a opustíte  
nabídku bez uložení. 

2.4 Správce časovače 

Pokud není v nabídce pořad, nemůžete se do tohoto okna dostat. 
Existuje celkem 8 časovačů, které můžete nastavit, Zvolte Časovač  
nahoru nebo dolů a stiskněte tlačítko OK pro zadání údaje v okně  
nastavení 
1.Režim časovače:  
Základní nastavení: vypnuto. Můžete časovač nastavit na dnes,  
pondělí-pátek, každý týden, měsíc a vypnuto. 
2. Služby časovače: zvolte mezi kanálem a nahráváním. 
3. Kanál buzení: Stiskněte PR+,PR- pro výběr kanálu. 
4. Den a čas buzení: Použijte číselnou klávesnici pro zadání  
platného data. 
5.Trvání: Nastavte časové rozmezí. Po probuzení se systém po  
uplynutí dané doby automaticky vypne. 
Stiskněte tlačítka MENU nebo EXIT pro uložení a opuštění nabídky. 
 

3. Nastavení 

Toto menu obsahuje 5 hlavních nabídek. 

- 
- 
- 
- 
- 

Systém 
Displej 
Zámek 
Rodičovské hodnocení 
Místní čas 

 



3.1 Systém 

1. Jazyk OSD: Stisknutím tlačítek PR+,PR- vyberte jazyk. 
2. Výchozí Audio Lan: Pro výběr stiskněte tlačítka PR+,PR-. 
3. Jazyk titulků: zvolte mezi Vypnuto, angličtina, čeština a slovenština.  
4. Typ dekódování AC3: Zvolte mezi PCM a DD 
5. Real Standby: Zvolte mezi Zapnuto a Vypnuto. 
6. Audio Standby: Zvolte mezi Vypnuto a 1 hod. – 6 hod. 
7. Update audio kanálu: Zvolte mezi On/zapnuto a off/vypnuto. 
8. Auto PMT Monitor: Zvolte mezi On/zapnuto a off/vypnuto. 
9. Auto Nit Monitor: Zvolte mezi On/zapnuto a off/vypnuto. 
10. OTA aktivní standby: Zvolte mezi off/vypnuto, 10minut, 30 minut,  
1 hodina, 2 hodiny, 4 hodiny a 6 hodin. 
11. Odložení režimu spánku: Zvolte mezi off/vypnuto, 15minut, 30 minut, 45 minut, 1 hodina, 1 hodina 
30 minut, 2 hodiny, 2 hodiny 30minut, 3 hodiny, 3 hodiny 30minut a 4 hodiny.. 

3.2 Displej 

1. Režim videa: Zvolte mezi Auto,480i, 576i , 576p, 
720p , 1080p and 1080i. 
2. Poměr displeje: Zvolte mezi 4:3, 16:9 a Auto. 
3.Velikost displeje: zvolte mezi PANSCAN, 
LETTERBOX , COMBINED a IGNORE. 
4. Průhlednost: Zvolte mezi Opacity, 10, 20, 30, 40 
a 50. 
5. Přepínání režimu kanálů: Zvolte mezi Freeze, Black a Fade In/Out. 

6. Čas na liště: Pro změnu hlasitosti. Když přepínáte kanály, může se čas na liště přizpůsobit informacím o pořadu, 
které se objeví na obrazovce.  
Tato úprava sníží rušivé podněty při překrývání v menu, pokud sledujete nějaký pořad a umožňují Vám pohodlněji 
sledovat daný pořad.  
Můžete zvolit rozpětí 3 vteřiny, 5 vteřin a 10 vteřin. 
7. Režim Scart: Zvolte mezi RGB a CVBS. 

3.3 Zámek 

Před zobrazením okna Rodičovský zámek je nutné vložit správné  
heslo. Výchozí heslo je nastaveno na 0000. 
1. Menu Zámek menu: Stiskněte tlačítka a zvolte Off/vypnuto a  
On/zapnuto. Pokud zvolíte On/zapnuto, nebudete moci vyvolat většinu 
oken bez zadání hesla. 
2. Program Lock/programový zámek: Stiskněte tlačítka pro výběr mezi 
Off/vypnuto a On/zapnuto. Výchozí hodnota je nastavena na Off/ 
Vypnuto. Pokud zvolíte On/zapnuto, neuvidíte zamknutý kanál v okně 
Uprav seznam kanálů, pokud nezadáte správné heslo. 

 



3. Zámek STB: stisknutím tlačítka OK můžete použít zámek STB. 
4. Nové heslo: Pro zadání nového hesla použijte číselná tlačítka 0-9. 
5. Potvrdit heslo: znovu vložte nové heslo. Systém vás bude informovat o úspěšné změně větou „Change password 
successfully!“, pokud se New Password a Confirm Password shodují nebo vás znovu vyzve k opětovnému vložení 
hesla do řádku Confirm Password, pokud se neshodují. 

3.4 Rodičovské hodnocení 

Rodiče mohou zamknout pořady, které nejsou vhodné pro děti. 

Stupeň zámku: zvolte mezi žádný, všechny, 3-18. 

3.5 Místní čas 

1. Nastavení času: Zvolte mezi ruční a automatické. 
2, Datum, čas: pokud zvolíte ruční, použijte číselná 
tlačítka pro vložení požadované hodnoty. Po nastavení stiskněte  
tlačítko MENU nebo EXIT pro opuštění nabídky a uložení. 

4. Menu CA  

Toto menu se skládá z následujících šesti nabídek 

- Stav Smart Card  
- Status služby Softcell 
- Stav Loader 
- Schránka 
- Věkové omezení 
- Aktualizace softwaru 

4.1 Stav Smart Card 

Zde můžete získat informace o stavu, čísle, typu, verzi, ID vlastníka, 
pPříslušnosti atd. 

4.2 Stav služby Softcell 

Ukáže stav služby Softcell. Zde můžete zjistit jméno, zdroj, TS a  
popis. 
Stiskněte tlačítko OK pro vstup a tlačítko EXIT pro ukončení.  
Stiskněte tlačítka PR+, PR- pro výběr. 

4.3 Stav Loader  

Ukáže stav loader. 

 



4.4 Schránka 

Stiskněte tlačítka PR+, PR- pro výběr zprávy a stiskněte tlačítko 
OK pro přečtení. Stiskněte tlačítko EXIT pro ukončení. 
Stiskněte modré tlačítko pro vymazání vybrané zprávy. 
Stiskněte červené tlačítko pro vymazání všech zpráv. 

4.5 Věkové omezení 

Není k dispozici. 

4.6 Aktualizace softwaru 
Systém Vám pomůže aktualizovat software. 

5. Paměť 

Toto menu se skládá ze tří hlavních nabídek. 

- Nastavení paměťového zařízení 
- Nastavení PVR  
- Přehrávač médií 

5.1 Nastavení paměťového zařízení 
Pokud je připojené zařízení USB, můžete zjistit celkovou kapacitu, 
volnou kapacitu, využitou kapacitu a typ. 

Stiskněte červené tlačítko pro bezpečné odebrání zařízení. 
Stiskněte modré tlačítko pro formátování zařízení USB. 

5.2 Nastavení PVR  

1. Stav časového posunu (Timeshift): zvolte Povolit  
nebo Zakázat. 
2. Rozsah časového posunu (minuta:vteřina): pro vložení stiskněte 
číselné tlačítko 0-9. 
3. Trvání časového posunu (hodina:minuta): pro vložení stiskněte 
číselné tlačítko 0-9. 
4. Začít nahrávat dříve: Zvolte v rozpětí mezi 0 a 5 minut. 
5. Skončit nahrávání později: Zvolte v rozpětí 0 až 5 minut. 
6. Ikona nahrávání: Zvolte mezi On/zapnuto, 5 vteřin a 10 vteřin. 

5.3 Přehrávač médií 

V nabídce přehrávače médií vidíte pořad, který jste nahráli. 

 



Stiskněte žluté tlačítko pro přepnutí mezi přehrávačem PVR a nabídkou 
Image Viewer. 
Stiskněte zelené tlačítko pro vymazání všech pořadů PVR. 
Stiskněte modré tlačítko pro vymazání vybraného PVR pořadu. 
Stiskněte tlačítko EPG pro zamknutí vybraného souboru. 
Stiskněte tlačítko OK pro přehrání nahraného pořadu v okně vpravo  
nahoře. 
Stiskněte červené tlačítko pro zobrazení pořadu PVR na celé  
obrazovce 
Stiskněte tlačítko pause pro pozastavení a znovu stiskněte pro přehrávání 
Stiskněte tlačítko pro zastavení přehrávání a opuštění režimu celé  
obrazovky. 

Stiskněte tlačítka " pro rychlé přehrávání vpřed nebo vzad. 
V režimu celé obrazovky stiskněte zelené tlačítko pro zobrazení 
okna s nastavením. 
Můžete stisknout číselná tlačítka pro vložení času, na který chcete  
přejít. 
V režimu celé obrazovky stiskněte modré tlačítko pro přechod do  
režimu audio. 
Stiskněte tlačítko INFO pro skrytí informační lišty. 

V režimu celé obrazovky stiskněte červené tlačítko (AUD) pro  
zobrazení okna Multi Audio a stiskněte tlačítka PR+,PR- pro výběr 

V režimu celé obrazovky stiskněte žluté tlačítko (TXT) pro zobrazení 
okna Jazyk titulků. 

Prohledat obrázky: 
Stiskněte žluté tlačítko pro přepínání mezi přehrávačem PVR a menu 
Image Viewer/Prohlížeč obrázků. 
Stiskněte zelené tlačítko pro výběr časového intervalu 
Stiskněte modré tlačítko pro vymazání obrázku. 
Stiskněte červené tlačítko pro zobrazení obrázku na celé obrazovce 
Stiskněte tlačítka pro otočení obrázku 

Hudební přehrávač: 
Stiskněte žluté tlačítko pro přepnutí mezi přehrávačem médií,  
hudebním přehrávačem a nabídkou Prohledat obrázky 
Stiskněte zelené tlačítko pro režim náhodného přehrávání, přehrávání 
jedné skladby, opakované přehrávání jedné skladby, přehrávání  
všech skladeb a opakované přehrávání všech skladeb. 
Stiskněte modré tlačítko pro vymazání skladeb. 
Stiskněte červené tlačítko pro změnu 
Stiskněte tlačítka pro přehrávání a zastavení přehrávání 
Stiskněte tlačítko pause pro pozastavení přehrávání 
Stiskněte tlačítka pro předchozí a následující skladbu. 
Stiskněte tlačítka pro rychlé přehrávání skladeb vpřed a vzad. 
 

 



Nahrávání pořadu 
Před začátkem nahrávání se prosím ujistěte, že úložné zařízení USB je správně vloženo. 

V běžném režimu stiskněte na dálkovém ovládání tlačítko RECORD 
a následně se na obrazovce objeví symbol. 

Objeví se okno a nyní můžete stisknout číselná tlačítka pro zadání 
času, od kterého chcete nahrávat a pak stiskněte tlačítko OK pro  
začátek nahrávání. Když je nahrávání dokončeno, objeví se okno  
„Record end, need standby?“ Stiskněte tlačítko OK nebo EXIT. 

Pokud nahráváte pořad, stiskněte tlačítko pro zobrazení nabídky  
„Opravdu chcete zastavit stávající nahrávání?“  
Stiskněte OK pro zastavení nahrávání nebo stiskněte tlačítko EXIT 
pro pokračování nahrávání. 
Když je nahrávání ukončeno, objeví se nahraný pořad v nabídce  
přehrávače PVR.  

6. Nástroje 

Toto menu se skládá ze dvou nabídek. 

- Nápověda 
- Tovární nastavení 

6.1 Nápověda 

Stiskněte v nápovědě tlačítko OK, aby se objevilo toto okno. 

6.2 Tovární nastavení 

Pokud chcete v přijímači obnovit tovární nastavení, vyberte  
Tovární nastavení a stiskněte tlačítko OK. 
 
Následně se objeví varování. Pro potvrzení vyberte OK a stiskněte 
OK. 
 
Varování: Ztratíte všechna nainstalovaná data a informace. 

 



V následujících řádcích najdete popis základních funkcí vašeho přijímače během sledování satelitní televize nebo 
poslechu satelitního rádia. 

Během sledování pořadu se objeví informace o sledovaném kanálu v dolní části obrazovky, pokud stisknete na 
dálkovém ovládání tlačítko INFO. 

Výběr kanálu 

Pokud chcete vybrat kanál, stiskněte na předním panelu tlačítko CH nebo 
tlačítka PR+, PR- na dálkovém ovládání nebo číselná tlačítka na dálkovém 
ovládání pro výběr kanálu a na dálkovém ovládání stiskněte OK. 
Přijímač také umožňuje přepínat pohodlněji mezi kanály. 

Během sledování pořadu stiskněte na dálkovém ovládání tlačítko OK. 
Následně se na obrazovce seznam kanálů. Pokud stisknete tlačítko EXIT, 
seznam kanálů zmizí. 

Pro výběr kanálu se pohybujte nahoru a dolů v seznamu kanálů a umístěte kurzor na požadovaný kanál. Pro 
sledování vybraného kanálu následně stiskněte OK. 

Položky v kategorii fuknce jsou umístěny v levé horní části obrazovky. Žlutým 
kurzorem lze pomocí dálkového ovládání pohybovat nahoru a dolů. 
Pokud je označená funkce All, objeví se odpovídající seznam kanálů v pravé 
části obrazovky. 
Žlutý kurzor se pohybuje v seznamu kanálů pomocí tlačítka + pro regulaci 
hlasitosti. 
Pohybujte kurzorem nahoru a dolů a stiskněte OK, pokud chcete zobrazit 
požadovaný pořad a opustit otevřené okno. 
Pro přesun kurzoru na seznam funkcí použijte tlačítko – pro regulaci hlasitosti. 

Umístěte kurzor na řádek FAC a v prostředním seznamu uvidíte skupiny 
oblíbených. 

Umístěte kurzor na SAT v prostředním seznamu a objeví se seznam všech 
satelitů, které vysílají pořady do Vašeho přijímače, pokud zvolíte SATELLITE 
pro uspořádání pořadů. Seznam vpravo zobrazí všechny pořady vztahující se 
k vybranému satelitu. 

 



Pokud použijete abecední uspořádání pořadů, na seznamu  
vpravo se zobrazí 26 anglických písmen. Pokud jedno vybere, v  
seznamu vpravo se objeví všechny pořady, které daným písmenem 
začínají. 
 

CAS uspořádá pořady a jednotlivé položky se objeví v seznamu  
vlevo. Pořad se objeví v seznamu vpravo. 

Umístěte kurzor na řádek Poskytovatel v prostředním seznamu a  
objeví se Skylink a CS Link a odpovídající pořad se objeví v seznamu 
vpravo. 

Ovládání hlasitosti a zvuku 

1) Ovládání hlasitosti 
Pro snížení nebo zvýšení hlasitosti použijte tlačítka na dálkovém  
ovládání nebo VOL na předním panelu. 
Poznámka: Přijímač má 31 stupňů hlasitosti.  
2) Ztlumení 
Pro ztlumení zvuku stiskněte tlačítko na dálkovém ovládání. Pro  
obnovení původního stavu opětovně stiskněte stejné tlačítko. 
3) Ovládání zvuku 
             L 
Opakované stiskněte tlačítko R k pro výběr jednoho ze čtyř možných 
nastavení zvuku (vlevo, vpravo, mono a stereo). 
Aktuální nastavení zvuku se objeví v informaci o kanálu. 
4) Výběr jazyka 
Opakovaně stiskněte tlačítko AUDIO na dálkovém ovládání pro výběr jazyka zvuku. To ale záleží na přenosu 
signálu a podpoře více jazyků. 

 



7. Klávesové zkratky 

7.1 Info 
Stiskněte tlačítko INFO pro zobrazení informačního řádku. 
Znovu stiskněte tlačítko INFO pro zobrazení programového průvodce 
pro aktuální pořad. 
 

7.2 EPG 

Přijímač poskytuje funkci EPG pro přístup k televiznímu průvodci  
(nebo rozhlasového průvodce, pokud posloucháte rozhlasové 
stanice). Průvodce zobrazí názvy a ostatní informace aktuálních  
a následujících pořadů na různých kanálech. Informace jsou k 
dispozici pouze ze sítě, ke které patří pořad, který právě sledujete. 
 
Na dálkovém ovládání stiskněte tlačítko EPG pro vložení režimu  
multi EPG. 

Na PIG obrazovce můžete sledovat kanál, seznam kanálů je nalevo a pořad vysílání zvoleného kanálu se objeví 
napravo.Čas je objeví v závislosti na pořadu vysílání. 

1. Stiskněte tlačítka PR+, PR- pro pohyb nahoru, dolů, vpravo a  
vlevo. 
2. Stiskněte červené tlačítko pro zobrazení okna Time Bar/časová  
lišta. 
Stiskněte tlačítka PR+, PR- pro pohyb nahoru a dolů a tlačítka pro  
pohyb vpravo a vlevo na časové liště. 
        : Stiskněte tlačítko OK pro návrat do okna EPG. 

    : Stiskněte tlačítko OK pro pohyb kurzoru na aktuální časové ose.  
 
    : Stiskněte tlačítko OK pro posun času o půl hodiny zpět. 
      : Stiskněte tlačítko OK pro posun času vpřed nebo zpět o půl hodiny. 
       : Stiskněte tlačítko OK pro posun času o jeden den vpřed nebo vzad. 
Stiskněte žluté tlačítko pro denní posun. 

V režimu single EPG stiskněte modré tlačítko pro vstup do nabídky 
režimu multi EPG. Zvolte rozmezí od neděle do pondělí a informace 
o pořadu se objeví v pravé části obrazovky. 
Stiskněte modré tlačítko pro vstup do režimu multi EPG. 
Stiskněte zelené tlačítko pro zobrazení okna Timer/časovač. 

Stiskněte červené tlačítko pro přepínání mezi seznamem pořadů a datovou lištou, která je umístěna nad seznamem 
pořadů. Můžete stisknout tlačítka a vybrat rozmezí od pondělí do neděle. 

 



3. Detailní informace: v okně EPG stiskněte tlačítka PR+, PR- pro výběr kanálu a pořadu a stiskněte tlačítko OK 
pro zobrazení detailních informací aktuálního pořadu. 

4. Stiskněte zelené tlačítko pro zobrazení okna Timer/časovač. Do časovače můžete přidat aktuální pořad. Pokud 
je ale počet časovačů osm, systém vás informuje, že jsou časovače zaplněné.  

7.3 Najít 

Stiskněte tlačítko FIND, aby se objevilo okno Najdi. Použijte  
číselná tlačítka pro zadání písmen a použijte barevná tlačítka pro 
uskutečnění dané operace. 
 

 

7.4 Číslo 

Použijte číselnou klávesnici 0-9 pro vložení čísla požadovaného kanálu. Pokud není vložené číslo v daném 
rozmezí, systém to ohlásí zprávou „No such a channel“/“Takový kanál neexistuje.“ a stiskněte OK pro zavření okna. 

 

7.5 TV/RADIO 
V normálním režimu stiskněte tlačítko TV/RADIO pro přepnutí mezi režimem televize a rádia. 

7.6 Nahoru/dolů (přepínání kanálů) 

Stiskněte tlačítka PR+, PR- pro změnu kanálu. Pokud jste ve skupině „všechny satelity“, můžete vybrat kanál ve 
všech hledaných kanálech. Pokud jste ve skupině „konkrétní satelit“, můžete vybrat pouze kanál ve skupině 
daného satelitu.  
 

7.7 Vlevo/vpravo (hlasitost +/-) 
Stiskněte tlačítka pro změnu hlasitosti. Stiskněte tlačítko pro ztišení a tlačítko pro zvýšení hlasitosti. 

7.8 Ztišení 

Stiskněte tlačítko    pro vypnutí zvuku.  Můžete tlačítko opětovně stisknout pro 
obnovení hlasitosti nebo stiskněte tlačítka pro zvýšení 
hlasitosti.  

 

 
 

 

7.9 Pozastavení 
Během sledování můžete stisknout PAUSE/pozastavení pro zastavení obrazu, nicméně zvuk hraje dál.  

Můžete obraz znovu aktivovat stisknutím tlačítka PAUSE/pozastavit. 

 



7.10 OK 

1. Během sledování pořadu stiskněte tlačítko OK pro zobrazení  
televizního pořadu nebo rozhlasového pořadu. 
2. Stiskněte tlačítka PR+, PR- pro výběr kanálu a následně stiskněte  
OK pro zobrazení kanálu na celé obrazovce. 
3. Stiskněte tlačítka pro přepínání mezi Sort/třídit, Class/třída a  
seznam pořadů. 
4. Stiskněte tlačítka MENU nebo EXIT pro zavření okna. 

7.11 Zvuk 

1. Stiskněte tlačítko AUDIO pro přístup do nabídky Multi Audio. 
2. Stiskněte tlačítko pro výběr mezi left/levý, right/pravý, stereo a 
 mono. 

7.12 Návrat 

Stiskněte tlačítko   

7.13 Oblíbené 
1. Stiskněte tlačítko FAV pro zobrazení okna oblíbených. 
2. Stiskněte tlačítka pro přepínání mezi Fav/oblíbenými, Fav TV 
channel/oblíbeným televizním kanálem a pořad list/seznamem  
pořadů. Stiskněte tlačítka PR+, PR- pro pohyb nahoru a dolů.  
Stiskněte tlačítko OK u vybraného kanálu pro zobrazení v režimu 
celé obrazovky. Stiskněte MENU nebo EXIT pro opuštění 
nabídky. 
3. Stiskněte tlačítko OK pro zobrazení okna pro přejmenování 

V okně Přejmenování stiskněte zelené tlačítko pro přepínání 
mezi velkými a malými písmeny; stiskněte červené tlačítko pro 
vymazání písmene, stiskněte tlačítka pro přesun kurzoru vlevo nebo 
vpravo; stiskněte číselná tlačítka pro vložení písmena podle tabulky  
v dolní části obrazovky. Stiskněte žluté tlačítko pro uložení a  
opuštění nabídky nebo stiskněte modré tlačítko pro zrušení a  
opuštění nabídky. 

    pro přepnutí aktuálního kanálu na předchozí kanál. 

7.14 Teletext 
Stiskněte tlačítko TXT pro zobrazení okna s titulky. Pokud není 
teletext k dispozici, systém zobrazí "NO SUBT, NO OSDTXT NO 
VBITXT". Stiskněte tlačítko EXIT pro opuštění nabídky. 

 



 

Řešení problémů 
 
Displej přijímače nesvítí 
1. Je odpojený napájecí kabel. Ujistěte se, že je napájecí kabel zasunut do elektrické zásuvky. 
2. Přijímač je vypnutý. Zapněte ho. 
Program nelze zobrazit 
1. Dekódovací karta je špatně zasunutá. Zasuňte ji správně. 
2. Dekódovací karta není určená k dekódování tohoto programu. 
3. Zkontrolujte kartu operátora. Je podporován POUZE systém Irdeto (starší karty Cryptoworks NEJSOU 
podporovány, pro možnost získání karty Irdeto kontaktujte svého operátora satelitní služby prosím). 
Displej přijímače svítí, ale na TV obrazovke není nic vidět a neozývá se zvuk  
Přijímač je v pohotovostním režimu. Stiskněte tlačítko STB POWER pro zapnutí přijímače.  
Není signál 
1. Anténní kabel je odpojený. Připojte jej. 
2. Parametry programu jsou chybně nastavené. Nastavte správné parametry. 
3. Ze satelitní antény nepřichází signál. Zopakujte pokus později, až bude signál do-stupný. 
4. Satelitní anténa není správně zaměřena na družici. Upravte polohu paraboly a zkontrolujte úroveň signálu v okně 
nastavení antény. 
Není zvuk 
1. Audio kabel je odpojený nebo nesprávně připojený. Zapojte jej správně. 
2. Přijímač se nachází v režimu ztišení. Pro obnovu zvuku stiskněte tlačítko MUTE. 
3. Hlasitost je nastavena na minimum. Zesilte zvuk na potřebnou úroveň. 
4. Parametry zvuku jsou chybně nastaveny. Nastavte je správně. 
Není obraz 
1. Video kabel je odpojený nebo je nesprávně připojený. Zapojte jej správně. 
2. Přijímač se nachází v režimu rádia. Přepněte jej do TV režimu. 
Obraz a zvuk si vzájemně neodpovídají nebo je zvuk zkreslený 
Parametry zvuku jsou chybně nastaveny. Nastavte je správně. 
Obraz má špatnou kvalitu 
1. Satelitní anténa není správně zaměřena na družici. Upravte polohu paraboly. 
2. Signál je slabý. Připojte kabel od antény správně. 
3. Parabola je pro danou lokalitu příliš malá. Vyměňte ji za větší. 
4. LNB má příliš vysoké šumové číslo. Vyměňte LNB za kvalitnější. 
5. LNB nefunguje správně. Vyměňte LNB. 
Dálkový ovladač nefunguje 
1. Jsou slabé baterie. Vyměňte je za nové. 
2. Dálkový ovladač není zaměřený přímo na přijímač. Zaměřte jej správně. 
Program nelze nahrávat 
1. Na USB disku není dostatek místa. Smazejte nepotřebné soubory a uvolněte tak místo pro nové nahrávky. 
2. Konflikt s probíhajícím nahráváním. Ukončete probíhající nahrávání nebo počkejte, dokud se probíhající nahrávání 
neukončí samo. 
3. Pro nahrávání zakódovaných programů je třeba nejprve do přijímače vložit dekódovací kartu. 
TimeShift nejde použít 
Na USB disku je méně než 2GB volného místa.  
 
Poznámka: Pokud se vám nepodaří problém vyřešit pomocí výše uvedených tipů, kontaktujte prodejce nebo 
provozovatele satelitní televize. 
 
Likvidace 
Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, literatuře nebo obalu znamená, že na území Evropské unie musí být 
všechny elektrické a elektronické výrobky, baterie a akumulátory po ukončení své životnosti uloženy do odděleného 
sběru. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu. 
 
ABACUS Electric s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo 
ukončit jeho platnost a nenese žádnou odpovědnost, pokud byl přístroj používán jinak, než bylo výše doporučeno. 
 
Podpora EVOLVE 
Soubory ke stažení, nastavení, manuály a další informace týkající se produktů EVOLVE hledejte na www.evolve.cz 
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