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Výstraha: Elektrické zariadenie alebo príslušenstvo pripojené k tomuto 
prijímaču musí mať bezpečnostné označenie a nesmie byť modifiko-
vané tak, aby ohrozovalo bezpečnosť. Tento prístup pomôže zabrániť 
akémukoľvek potenciálnemu ohrozeniu elektrickým prúdom či požiarom. 
Ak máte pochybnosti kontaktujte kvalifikovaný servisný personál. 
11. Nedávajte tento prijímač na nestabilné vozíky, stojany, trojnožky, konzoly 
alebo stoly. prijímač by mohol spadnúť a spôsobiť vážne poranenie deťom 
alebo dospelej osobe a mohol by sa tiež vážne poškodiť. Používajte tento 
prístroj len s vozíkom, stojanom, trojnožkou, konzolou alebo stolom, ktorý 
odporúča výrobca alebo ktorý sa predáva spoločne s prijímačom. Akákoľvek 
montáž prístroja musí prebiehať podľa pokynov výrobcu a musí byť použité 
príslušenstvo, ktoré odporúča výrobca. prijímač v kombinácii s vozíkom je 
nutné premiestňovať veľmi opatrne. Prudké zastavenie, nadmerná sila a 
nerovné povrchy môžu spôsobiť, že sa vozík s prijímačom prevrhne. 
Poznámka pre inštalatérov CATV systému. Touto poznámkou chceme 
pracovníkov, ktorí inštalujú CATV systém upozorniť na oddiel č. 820-40 
predpisu NEC, ktorý uvádza pokyny pre riadne uzemnenie a zvlášť špecifi-
kuje, že uzemnenie káblu musí byť pripojené k uzemňovacej sústave budovy
čo možno najbližšie u vstupu káblu, tak ako je to prakticky možné. 
12. Pokiaľ je k prijímaču pripojená vonkajšia anténa alebo káblový systém, 
uistíte sa, že anténa alebo káblový systém sú uzemnené pre účely ochrany 
proti napäťovým vlnám a tvorbe elektrostatických nábojov. 
13. Vonkajšia anténa nesmie byť umiestnená do blízkosti nadzemných 
elektrických vedení, iných obvodov elektrického osvetlenia alebo silových 
obvodov a ani tam, kde by mohla spadnúť na takéto vedenie či okruhy. Pri 
inštalácii systému vonkajšej antény je treba venovať mimoriadnu pozornosť 
tomu, aby nedošlo ku kontaktu či priblíženiu sa k takýmto elektrickým vede-
niam či okruhom, pretože kontakt s nimi by mohol mať fatálne následky. 
Inštalácia vonkajšej antény môže byť nebezpečná, a mala by byť prenechaná 
odborníkovi. 
14. Pred čistením odpojte prijímač z napájacej zásuvky v stene. Nepoužívajte
 kvapalné čističe ani aerosólové čističe. Na čistenie používajte vlhkú handru.
15. Objekty, ktoré by sa mohli dotknúť miest s nebezpečným napätím alebo 
vniknúť do prístroja, môžu spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom. 
Nikdy nepolievajte prijímač žiadnou kvapalinou. 
16. Ako prídavnú ochranu prijímaču počas búrky alebo keď je prístroj dlhšiu 
dobu bez dozoru a nepoužívaný, odpojte ho z napájacej zásuvky a odpojte 
anténu alebo káblový systém. Zabránite tak poškodeniu prijímaču bleskom 
alebo prepätiu na napájacej sieti. 
17. Nepokúšajte sa tento prijímač opravovať sami, pretože otvorenie či 
odstránenie krytov Vás môže vystaviť nebezpečnému napätiu či iným ohro-
zeniam. Všetky servisné práce zadajte kvalifikovanému personálu. 
18. Keď nastane niektorá z nasledujúcich podmienok, odpojte prijímač z 
napájacej zásuvky a obráťte sa na kvalifikovaný servisný personál: 

A. Keď je poškodená napájacia elektrická šnúra alebo zástrčka; 
B. Pokiaľ bola na prijímač vyliata kvapalina, alebo do neho vnikli predmety; 
C. Pokiaľ bol prijímač vystavený daždi alebo vode; 
D. Pokiaľ prijímač nepracuje normálne podľa návodu pre obsluhu. Nastavujte 
len tie ovládacie prvky, ktoré sú uvedené v návode pre obsluhu. Nesprávne 
nastavenie iných ovládacích prvkov môže viesť k poškodeniu a často vyža-
duje náročný zásah odborníka pre obnovenie normálnej prevádzky prijímaču. 
E. Pokiaľ prijímač spadol alebo bolo poškodené puzdro prijímaču. 
F. Ak prijímač vykazuje výraznú zmenu výkonu, potrebuje servis. 

19. Ak sú potrebné náhradné diely, musí servisný technik preveriť, že použité 
náhradné diely majú rovnaké parametre ako diely originálne. Použitie náhra-
dných dielov špecifikovaných výrobcom prijímaču môže zabrániť požiaru, 
úrazu elektrickým prúdom či iným ohrozeniam. 
20. Po dokončení akéhokoľvek servisného zásahu alebo opravy tohto prijí-
maču požiadajte technika, aby urobil bezpečnostnú kontrolu odporúčanú 
výrobcom tak, aby sa dalo zistiť, že video prijímač je v stave bezpečnom 
pre prevádzku.
21. Montáž na stenu alebo pod strop. prijímač má byť montovaný na stenu 
alebo strop len podľa informácií od výrobcu. 
22. prijímač musí byť umiestnený mimo zdroje tepla, akými sú radiátory, 
krby či iné prijímačy (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo. 

Kvôli zníženiu rizika požiaru a úrazu elektrickým prúdom nevystavujte túto jednotku daždi ani vlhku!

Bezpečnostné informácie

Dôležité bezpečnostné pokyny

Výstraha: kvôli zníženiu rizika 
požiaru a úrazu elektrickým prúdom 
nevystavujte túto jednotku daždi ani vlhku.

Servis nechávajte len kvalifikovanému servisnému personálu.

Lomená šípka vo tvare blesku umiestnená do rovnoramenného
trojuholníku upozorňuje používateľa na prítomnosť neizolova-
ného nebezpečného napätia vnútri puzdra produktu, ktoré 
môže predstavovať riziko úrazu elektrickým prúdom.
Výkričník v rovnoramennom trojuholníku upozorňuje použí-
vateľa na dôležité pokyny pre prevádzku a servis v literatúre, 
ktorá je k prístroju priložená.

Pre zabránenie úrazu elektrickým prúdom zasuňte široký kolík zástrčky
úplne do širokej drážky v zásuvke. Prístroj nesmie byť ponorený do vody
alebo oplachovaný vodou a na prístroj nesmú byť umiestňované žiadne
predmety naplnené vodou, ako napr. vázy.

Tak ako je venovaná pozornosť kvalitatívnym štandardom pri výrobe 
vášho produktu, je hlavným faktorom pri tvorbe designu každého 
prístroja aj bezpečnosť. Bezpečnosť je však tiež vašou zodpovedno-
sťou. Tento list obsahuje dôležité informácie, ktoré Vám pomôžu 
zaistiť spokojné a riadne používanie produktu a príslušenstva. 
Prosíme, prečítajte si ich dôkladne pred samotnou obsluhou a použitím
Vášho produktu.

1. Všetky bezpečnostné a prevádzkové pokyny je nutné si prečítať ešte
pred uvedením tohto produktu do prevádzky. Dodržujte všetky pokyny 
pre obsluhu a prevádzku.
2. Bezpečnostné pokyny a návod k prevádzke je treba uchovať aj pre 
neskoršie použitie.
3. Rešpektujte všetky varovania, ktoré sú umiestené na produkte 
a uvedené v návode pre obsluhu.
4. Niektoré video produkty sú opatrené polarizovanou zástrčkou pre 
napájanie striedavým prúdom. Táto zástrčka musí pasovať do zásuvky, 
prípadne zástrčku pretočte. Pokiaľ zástrčka prístroja nepasuje do 
vašej zásuvky, kontaktujte vášho elektrikára, aby zastaranú zásuvku 
vymenil. Aby bolo zabránené úrazu elektrickým prúdom, nepoužívajte 
túto polarizovanú zástrčku spolu s predlžovacou šnúrou, rozdvojkou 
alebo s inou zásuvkou, pokiaľ nie je možné kolíky úplne zasunúť 
do zásuvky. Pokiaľ potrebujete predlžovaciu šnúru, použite polarizova-
nú šnúru.
5. Tento produkt musí byť prevádzkovaný len s elektrickým napájaním, 
ktoré je uvedené na jeho štítku. Pokiaľ nemáte istotu o parametroch 
napájacej siete vo Vašom dome, kontaktujte predajcu alebo Váš 
miestny elektrorozvodný podnik. U produktov, ktoré sú určené pre 
prevádzku s batériami alebo s iným napájacím zdrojom sa informujte 
v návode pre obsluhu. 
6. Nepreťažujte zásuvky ani predlžovacie šnúry, pretože by mohol 
hroziť požiar alebo úraz elektrickým prúdom. Preťažené zásuvky, 
predlžovacie šnúry, poškodené alebo prasknuté izolácie vodičov 
a zlomené zástrčky sú nebezpečné. Môžu viesť k úrazu elektrickým 
prúdom alebo k požiaru. Pravidelne kontrolujte elektrickú šnúru, 
a pokiaľ objavíte poškodenie, nechajte ju u odborného technika 
vymeniť. 
7. Elektrická napájacia šnúra musí byť vedená tak, aby ste po nej 
nechodili, aby nebola priškripnutá vecami postavenými na šnúre. 
Zvláštnu pozornosť je potreba venovať šnúre v blízkosti zástrčky, 
zásuviek a miestam, kde vystupuje z produktu. 
8.Ventilačné otvory a štrbiny v puzdre prístroja majú zaisťovať spoľa-
hlivú prevádzku produktu a chrániť ho pred prehriatím. Tieto otvory 
nesmú byť blokované ani zakrývané. Otvory nesmú byť nikdy bloko-
vané napríklad tým, že prístroj položíme na posteľ, pohovku, pokrývku 
alebo na radiátor. Tento produkt nesmie byť umiestnený do uzatvo-
rených priestorov ako sú napríklad police či stojany kde nie je zaistená
 riadna ventilácia, a vždy je treba dodržať pokyny od výrobcu produktu. 
9. Nepoužívajte také pripojovacie prvky, ktoré nie sú doporučené 
výrobcom produktu, pretože by mohli predstavovať ohrozenie. 
10. Nepoužívajte tento produkt v blízkosti vody, napríklad blízko vane, 
umývadla, či nádoby na pranie, vo vlhkom prostredí alebo v blízkosti 
bazénu a podobne. 

Inštalácia
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Kompozitné videoHDMI výstup

USB port

Stereo výstup

Displej

Zadný panel

Tlačítko pohotovostného režimu

Snímač dialkového ovládánia

Predný panel

Koaxiálne dig. audio
TV SCART
pre pripojenie k TV

Vstup
pre externú anténu

Hlavné napájanie

RF slučka pre externé 
zaruiadenia

1

ÚVOD

Indikátor napájenia

1 Slovensky1



STANDBY
INFO SUBTITLE

OK

EPG

AUDIOUSB TV/RADIO

BACK

VOL+VOL-

CH+

CH-

TTX TIMER FAV

MUTE

MEDIA

RES 

EXITMENU 

RECORD

ÚVOD

1

2

3

4

5

6

15

18

19

12

20

21

22

7

8

9

10

11

13

14

16

17

23

24

26

25

1

2

3

STANDBY (pohotovostný režim)

INFO
(pre zobrazenie aktuálej informácie)

PLAY (prehráť)

26

OK tlačidlo
(potvrdenie voľby v menu)

Numerická tlačidla

AUDIO
(voľba zvuk. režimu lebo zvukovej stopy) 

SUBTITLE (titulky Zap/Vyp) 

TTX  (teletext)

8

9

11

10

12

13

15

14

4

5

6

7

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

BACK
(prepnutie na predchozí program)

EPG

Kurzor/CH+, -/VOL+,-
(Kurzor: navigačné tlačidlá využitá pre 
navigáciu v položkách menu)
(CH+/-: Kanál)
(VOL+/-: Hlasitosť)

RECORD
(nahrávanie TV programu)

Hledanie vpred/vzad

FAV
(otvorí Obľůbené)

ČERVENÉ/ZELENÉ/ŽLTÉ/MODRÉ tlačítko
(interaktivné funkcie/funkcie podmenu)

PAUZA (zastavenie/aktívna TimeShift funkcia)

Predchozí/Ďalší

STOP
(zastavenie prehrávania nebo nahrávania)

TV/RADIO
(prepínanie TV/rádio)

MUTE (ztišenie zvuku Zap/Vyp)

MEDIA (vstup do menu nahrávok)

USB (vstup do Správcu súborov)

TIMER (časovač)

Menu
(otvoriť a zatvoriť menu na obrazovke)

EXIT (ukončenie menu)

RES (prepnutie HDMI rozlišení)

Diaľkové ovládanie

1 Slovensky2



PRIPOJENIE

Pripojenie k HiFI

koaxiálny kabel

Pripojenie k TV

SCART kabel

HDMI kabel

Anténa

anténny kabel

TV 

Hi-Fi

žltý

biely

červený

1 Slovensky3



Vitajte

Pokiaľ používate set-top box prvýkrát, zobrazí sa okno "Vitajte".

Pre nastavenie Regiónu, Jazyka, Režimu zobrazenia

a Pomeru strán použite smerové tlačidlo.

Presuňte kurzor na položku "OK" a stlačením tlačidla "OK" spustíte 

vyhľadávanie kanálov.

ZAČÍNAME

Inštalácia

Zvoľte položku "Kanálové vyhľadávanie" a stlačením tlačidla "OK" 
zobrazíte menu "Kanálové vyhľadávanie”. 
Pomocou smerového tlačidla nastavte Režim vyhľadávania, Pásmo,
Číslo kanálu, Frekvenciu a Šírku pásma, vyberte "Vyhľadať” 
a stlačením tlačidla "OK" spusťte kanálové vyhľadávanie programov. 

1

1

2

2

4

Pomocou smerového tlačidla nastavíte "Len FTA", vyberte "Vyhľadať”, 
a stlačením tlačidla "OK" spusťte automatické vyhľadávanie programov.

1

2

3

Kanálové vyhľadávanie: 

Podľa kanálu
Podľa frekvencie

Zvoľte položku "Nastavenie antény" a stlačením tlačidla "OK"
zobrazíte menu Nastavenie antény.

Hodnoty zmeníte smerovými tlačidlami. 
Pokiaľ je "Napájanie zosilňovača" aktívne ("Zap."), set-top box bude 
poskytovať 5V pre napájanie zosilňovača antény.
Pri deaktivácii na "Vyp." nie je napájanie k dispozícii.     

1

2

1 Slovensky4

Vitajte

Region
Jazyk

Režim zobrazenia
Pomer strán

Slovensko
Angličtina

576i
Auto

OK

Automatické vyhľadávanie

Kanálové vyhľadávanie

Nastavenie antény

LCN

Automatické vyhľadávanie
Kanálové vyhľadávanie
Nastavenie antény
LCN

Instalace

Automatické vyhľadávanie

Len FTA
Vyhľadať

Nie

Kanálové vyhľadávanie

Režim hľadania
Pásmo
Číslo kanálu
Frekvencia
Šírka pásma
Vyhľadať

Podľa kanálu

666000KHz
8MHz

UHF
CH37(666000KHz)

Sila signálu
Kvalita signálu

81%
97%

Nastavenie antény

Číslo kanálu
Napájanie zosilovača

CH37(666000KHz)
Vyp.

Sila signálu
Kvalita signálu

81%
97%

Stlačením tlačidla "MENU" otvoríte hlavnú ponuku.

Stlačením smerových tlačidiel "HORE” alebo "DOLE" vyberte položku

"Inštalácia" a stlačením tlačidla "VPRAVO" zobrazíte inštalačné menu.

Stlačením smerových tlačidiel "HORE" alebo "DOLE" vyberte položku 

a stlačením tlačidla "OK" zobrazíte sub-menu.

Stlačením tlačidla “EXIT" menu opustíte.

Zvoľte položku "Automatické vyhľadávanie" a stlačením tlačidla "OK" 
zobrazíte menu "Automatické vyhľadávanie”.

Pokiaľ je funkcia  LCN (Logical Channel Number/Logické číslovanie kanálov) aktívne, nie je možné meniť 
poradie kanálov, ktoré vzniklo pri ladení. 
Túto funkciu môžete aktivovať/deaktivovať prepnutím položky "LCN režim" na Zap./Vyp.



Zobrazenie Elektronického Sprievodcu Programami (EPG)

OBSLUHA

Zmena kanálov

Prepínať medzi kanálmi je možné tromi spôsobmi - postupným listovaním smerovými tlačidlami, 
priamym zadaním čísla kanálu alebo voľbou zo zoznamu kanálov na obrazovke.

Postupné listovanie kanálmi:
            Pre pohyb medzi programami je možné použiť smerové tlačidla “HORE” a “DOLE” 
            na diaľkovom ovládači.

Voľba priamym zadaním čísla: 
            Pomocou číselných tlačidiel na diaľkovom ovládači priamo zadajte číslo požadovaného 
            kanálu.  Prechod na zvolený kanál je možné urýchliť stlačením tlačidla OK.
              Voľba zo zoznamu kanálov zobrazeného na obrazovke:
            Požadovaný kanál si môžete zvoliť priamo zo zoznamu naladených kanálov na obrazovke. 
            Zoznam je možné vyvolať z hlavného menu set-top boxu. Podrobnosti nájdete v sekcii "
            Editácia kanálov" v tomto manuále.

1

2

3

Zobrazenie EPG pre všetky kanály: 

1

2

3

Pre vstup do EPG menu stlačte tlačidlo "EPG".

Pomocou smerových tlačidiel môžete prepínať medzi zozna-
mom kanálov, plánovačom pre zvolený kanál a udalosťami.

Stlačením zeleného tlačidla nastavíte časovač udalostí.

Stlačením červeného tlačidla zobrazíte menu "Časová osa".4

1 Slovensky5

0008
0009
0010
0011
0012

Interecon
BBC Parl
BBC FO
CBeebie
301

0010 BBC FOUR

The Recor

This is CBeebies!
Auntie's War on Smut

The RecorCommons Questions
Proms on FOUR

Auntie's War on Smut
01:30-02-30

ČasovačČas

EPG

3/19 01:30 02:00 02:30 03:00

01:39   xx/xx/xxxx



Menu editácie kanálov 

EDITÁCIA KANÁLOV

Zoznam TV kanálov

V menu Editácia kanálov zvoľte "Zoznam TV kanálov" a stlačte 
tlačidlo "OK", čím do tohto menu vstúpite.

1

2

Pomocou tohto menu môžete kanály označiť ako obľúbené, zamknúť ich,
preskakovať, presunúť, triediť, mazať a premenovávať.

Stlačte tlačidlo "FAV" a potom tlačidlo "OK", čím zahájite 
editáciu obľúbených položiek.

Stlačením smerových tlačidiel "HORE" alebo "DOLE" vyberte kanál

a stlačením tlačidla "OK"hoj zobrazíte. 

1 Slovensky6

Zoznam TV kanálov
Zoznam rádií
Zmazať všetko

Editácia kanálov

4

1

2

3

Stlačením tlačidla "MENU" otvoríte hlavnú ponuku.

Stlačením smerových tlačidiel "HORE" alebo "DOLE" vyberte položku

 "Editácia kanálov" a smerovým tlačidlom vpravo menu otvoríte.

Stlačením smerových tlačidiel "HORE" alebo "DOLE" vyberte položku 

a stlačením tlačidla "OK" zobrazíte sub-menu.

Stlačením tlačidla "EXIT" menu opustíte.

BBC FOUR
xxxxxxxx
xxxxxx
xxxx
xxx

Zoznam TV kanálov

Sort Rename Delete

Všetky

0001 No Name
0002 YooPlay Ga
0003 E4+1
0004 UKTV Histor
0005 SKY THREE
0006 Sky Spts Ne
0007 Sky News

i

BBC FOUR
xxxxxxxx
xxxxxx
xxxx
xxx

Zoznam TV kanálov

FAV Lock Skip Move Edit

Všetky

0001 No Name
0002 YooPlay Ga
0003 E4+1
0004 UKTV Histor
0005 SKY THREE
0006 Sky Spts Ne
0007 Sky News

i

Zoznam rádií

V menu Editácia kanálov zvoľte "Zoznam rádií" a stlačte tlačidlo "OK", čím do tohto menu 
vstúpite.
Stlačením smerových tlačidiel "HORE" alebo "DOLE" vyberte stanicu a stlačením tlačidla "OK" ju 
spustíte.  

1

2

Pozn.:             V princípe je používanie menu "Zoznam rádií" rovnaké ako menu  "Zoznam TV 
kanálov", ale je tu jeden rozdiel: v režime "Zoznam rádií" nie je k dispozícii žiadny obraz a
miesto neho sa trvalo zobrazuje logo rádia.

Zmazať všetko

1

2 Zobrazí sa varovné okno.
Zvoľte "Áno" a stlačte tlačidlo “OK" pre zmazanie všetkých kanálov.
Zvoľte "Nie" a stlačte tlačidlo "OK" pre zrušenie mazania.

Varoanie! Skutočne chcete zmazať 
všetky kanály?

Áno Nie

V menu Editácia kanálov zvoľte "Zmazať všetko" a stlačte tlačidlo "OK"
Továrne heslo je „0000".

Stlačením farebného tlačidla a následným stlačením tlačidla "OK" 

spustíte editáciu príslušnej funkcie.



Menu nastavenie systému 

Menu systémových nastavení umožňuje nastaviť jazyk, TV systém,
miestny čas, časovač, rodičovský zámok, parametre menu, obľúbené
položky a automatické vypnutie. 

Jazyk 

V tomto menu si môžete nastaviť jazyk, v ktorom s vami bude
set-top box komunikovať.

NASTAVENIE SYSTÉMU

TV systém

V tomto menu môžete nastaviť rozíišenie obrazu, pomer strán, video 
výstup a digitálny audio výstup.

Nastavenie miestneho času

V tomto menu môžete nastaviť región a čas.

Použitie GMT:   Tu môžete aktivovať/deaktivovať použitie GMT. 
   Možnosti sú: Vyp./Zap.

GMT Offset:  Toto menu je dostupné len pokiaľ je zvolené "Užívateľsky
 definované" v menu Použitie GMT. 
Rozsah GMT offsetu je "-11:30 až +12:00" s progresívnym
nárastom po polhodine.

Dátum:

Čas:

Menu "Dátum" a "Čas"sú dostupné len pokiaľ je zvolené "Užívateľsky definované".

Čas zadáte stlačením číselných tlačidiel diaľkového ovládača.

Región:  V tomto menu môžete nastaviť región, kde sa nachádzate.

Pomer strán:  Auto/4:3PS/4:3LB/16:9

Video výstup:  

Digitálny audio výstup:  

HDMI/RGB

Rozlíšenie obrazu:

LPCM/BS

576i/576p/720p/1080i/1080p
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Rozíišenie obrazu
Pomer stran
Video výstup
Digitálny audio výstup

576i
Auto
CVBS
LPCM

TV systém

Region
Použitie GMT 
GMT Offset
Letýí čas
Dátum
Čas

France
On

GMT+01:00
Off

xxxx/xx/xx
01:51

Nastavenie miestneho času 

xxxx,xxx,xxxx

1

2

3

Stlačením tlačidla "MENU" otvoríte hlavnú ponuku.

Stlačením smerových tlačidiel "HORE" alebo "DOLE" vyberte položku

"Nastavenie systému" a smerovým tlačidlom vpravo menu otvoríte.

Stlačením smerových tlačidiel "HORE" alebo "DOLE" vyberte položku

a stlačením "OK" ju otvorte. Stlačením tlačidla “EXIT" menu opustíte.

Nastavenie systému

Jazyk
TV systém
Nastavenie miestneho času
Nastavenie časovača
Rodičovský zámok
Nastavenie OSD
Obľúbené
Automatické vypnutie

Jazyk
Prvý zvuk
Druhý zvuk
Jazyk titulkov 
Zobrazenie titulkov 
Teletext 

Angličtina
Angličtina
Němčina

Angličtina
Vyp. 

Angličtina

Jazyk

Nastavenie časovača

V tomto menu môžete nastaviť časovač programov. K dispozícii je ich 8.

Režim časovača:
Služba časovača:
Kanál po zapnutí:
Dátum zapnutia:
Čas zapnutia:
Dĺžka:

Vyp./Raz/Denne/Týždenne/Mesačne
Kanál/Nahrávka
Tu nastavíte, aký kanál sa má zobraziť po zapnutí.
Údaje zadáte stlačením číselných tlačidiel DO.
Údaje zadáte stlačením číselných tlačidiel DO.
Údaje zadáte stlačením číselných tlačidiel DO.

Uložiť Zrušiť

Aktuálny čas/dátum 01:36PM   xx/xx/xxxx

Režim časovača
Služba časovača
Kanál po zapnutí
Dátum zapnutia
Čas zapnutia
Dĺžka

Denne
Kanál

BBC FOUR
xx/xx/xxxx

xx:xx
xx:xx



Nastavenie OSD 

Pomocou tohto menu môžete nastaviť dĺžku zobrazenia OSD okien,
priehľadnosť OSD  alebo obnoviť pôvodné nastavenie OSD.

Pomocou tohto menu môžete premenovať skupinu obľúbených kanálov.

Zobrazenie OSD: 1-10

Priehľadnosť OSD:  Priehľadnosť OSD je možné nastaviť v týchto kro-
koch: Vyp./10%/20%/30%/40%.

Obnoviť pôvodné nastavenie:     Odstraní všetky užívateľské nastavenia 
   OSD a obnoví pôvodné továrenské hodnoty 

NASTAVENIE SYSTÉMU

Rodičovský zámok

V menu "Nastavenie systému" zvoľte "Rodičovský zámok" a stlačte
"OK". Budete vyzvaní pre vloženie hesla (defaultné heslo je "0000").
Po vložení správneho hesla číselnými tlačidlami diaľkového ovládača
sa zobrazí menu rodičovského zámku.

1

2

Zámok menu:

Nové heslo:  Slúži pre zmenu hesla.

Potvrdiť heslo:  Slúži pre potvrdenie nového hesla.

Zámok kanálov: Vyp./Vek 10/Vek 12/Vek 16/Vek 18
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Zámok menu
Zámok kanálov
Nové heslo
Potvrdiť heslo

Vyp.
Vyp.
----
----

Rodičovský zámok

Zobrazenie OSD
Priehľadnosť OSD
Obnoviť pôvodné nastavenie

5
Vyp.

Nastavenie OSD

Automatické vypnutie Zap.

Automatické vypnutie

Obľúbené

Slúži pre uzamknutie editácie kanálov/inštalácie/systémo-
vých nastavení/nástrojov/menu nahrávania. Pred vstupom 
do tejto časti menu musíte zadať heslo. Zámok menu môžete zapnúť/vypnúť.

Pomocou tohto menu môžete chrániť menu a kanály a meniť ich prístu-
pové heslá.

Obľúbené

V menu kanálov zvoľte "Obľúbené" a menu zobrazíte stlačením
 tlačidla "OK".
Zvoľte požadovanú skupinu a stlačením tlačidla "OK" zobrazíte SW 
klávesnicu. Kurzorom vyberajte jednotlivé písmena a čísla a pre
potvrdenie vloženia stlačte tlačidlo "OK". Po ukončení vkladania
presuňte kurzor na "OK" na SW klávesnicu a potvrďte úspešné
premenovanie skupiny.
Stlačením tlačidla "EXIT" menu opustíte.

1

2

3

Automatické vypnutie

Pokiaľ nepoužijete diaľkový ovládač alebo tlačidlo na
prístroji po dobu troch hodín a ani nie je v behu žiadna 
udalosť časovača, dôjde k automatickému vypnutiu 
set-top boxu do pohotovostného režimu.

K automatickému vypnutiu prístroja nedôjde ani keď 
nie je používaný.

Zap.

Vyp.

Fav group 1
Fav group 2
Fav group 3
Fav group 4
Fav group 5
Fav group 6
Fav group 7
Fav group 8

1
2
3
4
5
6
7
8 

CAPS

A

Fav group 1 

G
M

S

Y

4

SP

Premenovať

Del OK

B C D E F
K LH JI

N

T

Z

5

O

U

0

6

?

P

V

1

7
<-

Q

W

2

8

OK

R

X

3
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Hlavné menu nástrojov

Informácie 

V menu "Nástroje" zvoľte položku "Informácie o prijímači" a stlačte
tlačidlo "OK" pre zobrazenie informačného okna.

Stlačením tlačidla "EXIT" menu opustíte.

1

2

                 NÁSTROJE

V tomto menu môžete zobraziť niektoré parametre.

Obnoviť továrenské nastavenie

V tomto menu môžete obnovťt pôvodné továrenské nastavenie prístroja, 
čím odstraníte aj všetky naladené kanály.

V menu "Nástroje" zvoľte položku “Obnoviť továrenské nastavenie” a 
stlačte tlačidlo "OK" pre potvrdenie. Budete požiadani o vloženie hesla
(defaultné heslo je “0000").

1

2

Aktualizácia softvéru 

Stlačením tlačidla “EXIT" menu opustíte.

V menu "Nástroje" zvoľte položku "Aktualizácia S/W cez OTA" alebo 
"Aktualizácia cez USB” a stlačte "OK" pre zobrazenie okna.

1

2 Pomocou smerových tlačidiel zvoľte požadovanú položku, potom
 vyberte "Štart" a stlačte tlačidlo "OK" pre spustenie aktualizácie.

3

Zobrazí sa potvrdzovacie okno.
Pre návrat k továrenskému nastaveniu a zmazaniu všetkých 
naladených kanálov zvoľte  "Áno".
Pre zrušenie procesu obnovy zvoľte "Nie".
Stlačením tlačidla “EXIT" menu opustíte.

Prijímač ponúka možnosť aktualizácie softvéru (firmvéru) cez OTA 
alebo prostredníctvom USB.
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Nástroje
Informácie
Obnoviť továrenské nastavenie
Aktualizácia S/W cez OTA
Aktualizácia cez USB
Bezpečné odobratie USB disku

x.x.x
xxxxx
xxxxx
x.x.x
x.x.x

xxx
xxxxx
xxxxx
xxx
xxx

xxxx-x-xx
xxxx-x-xx
xxxx-x-xx
xxxx-x-xx
xxxx-x-xx

Aktualizácia cez USB

Režim aktualizácie
Aktualizačný súbor
Štart

Kompletný
Žiadny

0%

4

1

2

3

Stlačením tlačidla "MENU" otvoríte hlavnú ponuku.

Stlačením smerových tlačidiel "HORE" alebo "DOLE" vyberte položku

“Nástroje" a smerovým tlačidlom vpravo menu otvoríte.

Stlačením smerových tlačidiel "HORE" alebo "DOLE" vyberte položku 

a stlačením tlačidla "OK" zobrazíte sub-menu.

Stlačením tlačidla “EXIT" menu opustíte.

3

Obnova továrenského nastavenia

Táto operácia obnoví továrenské nastavenie 
prijímača a zmaže všetky naladené kanály.
Dôjde k reštartu prijímača. Pokračovať?

Áno Nie



Bezpečné odobratie USB disku

V menu "Nástroje" zvoľte "Bezpečné odobratie USB disku", 
Stlačte tlačidlo "OK" pre potvrdenie. Zobrazí sa informačné okno.
Znovu stlačte tlačidlo "OK".

Inform c e
Obnoviť továrenské nastavenie
Aktualizace S/W přes OTA
Aktualizace přes USB
Bezpečné odebrání USB disku

á i

Nástroje

Teraz môžete bezpečne 
odobrať.

USB disk 

Áno

NASTAVENIE SYSTÉMU
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Hry

Pomocou tohto menu si môžete zahrať hru. Hry

Othelo
Sudoku

                 HRY

4

1

2

3

Stlačením tlačidla "MENU" otvoríte hlavnú ponuku.

Stlačením smerových tlačidiel "HORE" alebo "DOLE" vyberte 

položku "Hry” a smerovým tlačidlom vpravo menu otvoríte.

Stlačením smerových tlačidiel "HORE" alebo "DOLE" vyberte položku 

a stlačením tlačidla "OK" spustíte hru.

Stlačením tlačidla "EXIT" menu opustíte.
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Hlavné menu nahrávania

Správca nahrávok

NAHRÁVANIE

DVR HDD informácie
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Nahrávanie
USB  
Správca nahrávok
DVR HDD informácie
Formátovanie HDD 
Konfigurácia DVR 
Skok

disk

DVR HDD informácie
Celkom
Voľné
Použité
Time shift
Voľné pre nahrávanie
Súborový systém

xx.xxGB
xx.xxGB
xx.xxGB
xx.xxGB
xx.xxGB

xxx

01:01-01:02
15:39-15:40
17:41-17:42
16:53-16:56

1
2
3
4

BBC FOUR
The HITS
Ideal World
BBC FOUR

BBC FOUR
(DVR)
  16:53-16:56(00:03:22)98M

19/03
12/07
12/07
19/03

Zamknúť Zmazať Premenovať

Správca nahrávok

No.    Date         Time                 Program

4

1

2

3

Stlačením tlačidla "MENU" otvoríte hlavnú ponuku.

Stlačením smerových tlačidiel "HORE" alebo "DOLE" vyberte položku

"Nahrávanie” a smerovým tlačidlom vpravo menu otvoríte.

Stlačením smerových tlačidiel "HORE" alebo "DOLE" vyberte položku 

a stlačením tlačidla "OK" zobrazíte sub-menu.

Stlačením tlačidla "EXIT" menu opustíte.

3

V menu "Nahrávanie" zvoľte položku "Správca nahrávok" a 
stlačte tlačidlo "OK". Zobrazí sa menu správca nahrávok.

1

2

Táto funkcia vám umožňuje prehrávať nahrané nahrávky.

Stlačením tlačidla "EXIT" menu opustíte.

Stlačením smerových tlačidiel "HORE" alebo "DOLE" vyberte po-

ložku stlačením "OK" a prehrajte zvolené súbory.

V menu "Nahrávanie" zvoěte položku “DVR HDD informácie" a 
pre otvorenie informačného okna stlačte tlačidlo "OK".

Stlačením tlačidla "EXIT" menu opustíte.

V tomto menu nájdete informácie o výmennom disku.

1

2

USB disk

3

V menu "Nahrávanie" zvoľte položku “USB disk" a stlačte "OK" 
pre zobrazenie menu prehrávača médií.

1

2

Stlačením tlačidla "EXIT" menu opustíte.

Stlačením smerových tlačidiel "HORE" alebo "DOLE" vyberte položku 

a stlačením "OK" prehrajte zvolené súbory.

Táto funkcia vám umožňuje prehrávať obsah USB disku.     

I swear.mp3
3319KB
00:03:32

00:03:15  00:03:32

1

3
4
5
6
7

2

Prehrávač médií

840.mpg

Why.mp3
Lonely.mp3
Because.mp3
Rose.jpg
Fly.jpg 

I swear.mp3

uda 1
/..

Play List Setup All Music

Sort All Image

Add File

MPG
MP3
MP3
MP3
MP3
JPG
JPG

INFO FAV0

1Repeat Mode



Timeshift
Timeshift do nahrávky
Typ nahrávky
Voľba záznamu
Pohotovostný režim

Zap.
Vyp.
TS

USB Partition1
Vyp.

Konfigurácia DVR

Skok 30sec

Skok

Toto menu vám umožní nastaviť konfiguráciu DVR.

Pomocou smerových tlačidiel "VĽAVO" alebo "VPRAVO” prepí-
nate časový úsek skoku. Je možné zvoliť 30 sekúnd, 1 min, 
5 min, 10 min, 30 min.

Keď prehrávate nahraný program, môžete stlačením tlačidla 
"PREV" alebo "NEXT"  skočiť na predchádzajúcu alebo 
nasledujúcu kapitolu a sledovať ju.
 

Stlačením smerových tlačidiel "HORE" alebo "DOLE” vyberte po-

ložku a pre zmenu nastavenia stlačte smerové tlačidlá "VĽAVO" 

alebo "VPRAVO”.

TimeShift                            Zap./Vyp.

Timeshift do nahrávky      Zap./Vyp.

Typ nahrávky                     TS/PS
TS: Transportation stream zahrnujúci kompletnú informáciu o programe, ako je teletext, 
       titulky, EPG, atď.
PS: Program stream je ukladaný vo formáte *.mpg, ktorý je možné prehrávať aj v PC alebo
       v iných prístrojoch.

Voľba záznamu                Stlačením smerových tlačidiel "HORE" alebo "DOLE" vyberte po-
                                    ložku
Pohotovostný režim         Vypnutie prijímača po ukončení nahrávky.  
                                           Zap./Vyp.

Konfigurácia DVR 

Skok
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NAHRÁVANIE & MÉDIA

Formátovanie HDD 

Formátovanie HDD
Zväzok
Celkom
Voľné
Použité
Súborový systém

no name
xx.xxGB
xx.xxGB
xx.xxGB

FAT32

Formát

Oddiel pre ukladan. USB Partition1

3

1

2

V menu "Nahrávanie" zvoľte položku "Formátovanie HDD" a
stlačením tlačidla "OK" zobrazte menu formátovanie HDD.

Vyberte "Oddiel pre ukladanie” a pre zmenu oddielu stlačte
smerové tlačidla "VĽAVO" alebo "VPRAVO”.

Vyberte "Formát" a stlačte tlačidlo "OK". Zobrazí sa okno
s voľbou súborového systému.
Zvoľte FAT/NTFS a stlačte "OK" pro formátovania.
Zvoľte "Zrušit” a stlačte "OK" pre zrušenie formátovania.

Toto menu vám umožní naformátovať disk.



TIMESHIFT/NAHRÁVANIE

TimeShift

Pokiaľ k prijímaču pripojíte externé zariadenie typu USB Mass Storage, získate možnosť využívať
funkcie TimeShift/Nahravanie vysielaného programu.

Pozastavenie živo vysielaného programu a pokračovanie v jeho sledovaniu neskoršie (TimeShift).
Nahrávanie vysielaného programu.
Pokiaľ začne na úložisku dochádzať voľné miesto, proces nahrávania sa automaticky zastaví.

Inicializácia

Ovládanie

Ukončenie režimu TimeShift

TimeShift je možné behom sledovania živého vysielania
aktivovať stlačením tlačidla "PAUSE" (II).
Stlačením smerových tlačidiel "HORE" alebo "DOLE" 
vyberte požadovaný čas sledovania. Stlačením "OK" voľbu 
potvrdíte.

Počas prehrávania je možné robiť nasledujúce akcie:
Stlačením tlačidla "PAUSE" (II) prehrávanie pozastavíte
Stlačením tlačidla "FORWARD" (>>) prehrávate zrýchlene dopredu
Stlačením tlačidla “BACKWARD" (<<) prehrávate zrýchlene dozadu

Nahrávanie

Okamžité nahrávanie

Pri sledovaní relácie stlačte tlačidlo "RECORD" , čím spustíte okamžitý záznam prebieha-
júceho vysielania. Pokiaľ stlačíte "RECORD" znovu, okamžité nahrávanie sa zmení na časové.
Nahrávanie ukončíte stlačením tlačidla "STOP". Pred ukončením sa objaví potvrdzovacie okno. 
Zvoľte "Áno" pre ukončenie nahrávania. Zvoľte "Nie" pre pokračovanie v nahrávaní.

TimeShift ukončíte stlačením tlačidla "STOP" .

BBC FOUR

Play    00:02:37 00:07:12

TS

2%

03/19 01:36
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Pozn.:

Pr  nahráv n  a TimeShift použív jte v hradn  USB disky tandard
USB 2.0. Je odporúčané, aby úložisko malo veľkosť minimálne 2 GB.

e a ie a ý e  v š e

A sko e a ie Timeshift e a e ov. Môžete tak znížiť riziko
nekompatibility medzi prístrojom a USB diskom. Kompatibilitu nie je možné u žiadnej značky garantovať.

ko úloži  pr  nahráv n  a vyb r jte znám  značky USB 2.0 disk
Pozn.:



V niektorých oblastiach môže byť pozemné digitálne vysielanie slabé. Je odporúčané 
použiť výkonnú anténu so zabudovaným zosilňovačom, aby bol zaručený aj príjem 
slabších kanálov.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém

Kontrolka pohotovost ho 
režimu nesvieti

Signál nebol nájdený

Nie je obraz alebo zvuk

Hlásenie o zakódovanom 
signále

Prijímač nereaguje 
na diaľkový ovládač

Zabudnutý kód kanálu

Zabudnutý kód menu

Prijímač nejde ovládať 
diaľkovým ovládačom

Po premiestnení prijímača 
do inej izby nie je možné 
prijímať programy digitálnej
televízie, ktoré predtým išly. 

né

Možná príčina Návrh riešenia

P ívodn  k bel 230V je odpojen  
Je spálená poistka v prijímači

Anténa je odpojená 
Anténa je poškodená/nezamerená
Ste mimo oblasť pokrytia signálom

Na TV nemáte zvolený SCART

Kanál je kódovaný 

Prijímač je vypnutý
ovládač nie je správne zamerený
Pred senzorom sú prekážky 
Batérie ovládača sú vybité

(1) Batérie ovládača sú vybité 
      a je potrebné ich vymeniť 
(2) Medzi ovládačom a prijímačom 
      sú prekážky, ktoré je treba 
      odstrániť. 

Premiestnenie izbovej antény na
nové miesto mohlo spôsobiť stratu
signálu kvôli rušeniu alebo horšie-
mu pokrytiu alebo príjmom odrazu

r ý á ý S á
Skontrolujte poistku 

Skontrolujte kábel antény
Skontrolujte anténu 
Kontaktujte predajcu 

Prepnite na iný kanál 

Zvoľte si iný kanál

Prijímač zapnite
zamierte ovládač priamo na senzor 
Odstráňte prekážky
Vymeňte v ovládači batérie 

Zámok kanálov odstraníte 
preinštaláciou programov 

Kontaktujte technickú podporu

(1) Vymeňte v ovládači batérie 
(2) Skontrolujte, že medzi ovláda-
      čom a prijímačom nie sú 
      žiadne překážky

Skúste presmerovať anténu 

kontrolujte k bel 
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Vzhľad a špecifikácia sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. 
Tlačové chyby vyhradené.

Pozn.:

VYHLÁSENIE O SÚLADĚ:
Spoločnosť ABACUS Electric s.r.o. týmto vyhlasuje, že model EVOLVE Galaxy spĺňa 
požiadavky noriem a predpisov, dôležitých pre daný druh zariadenia. 
Kompletný text vyhlásenia o zhode je k dispozícii na www.evolve.cz/ce



TUNER & KANÁLY VSTUPNÝ RF KONEKTOR x1
(IEC-TYPE, IEC169-2, SAMICA)

VÝSTUPNÝ RF KONEKTOR x1
(IEC-TYPE, IEC169-2, SAMEC (SLUČKA)

FREKVENČNÝ ROZSAH:
174MHz ~ 230MHz (VHF)
470MHz ~ 862MHz (UHF)

ÚROVEŇ SIGNÁLU: 
-15 ~ -70 dbm

DEKODÉR

Video dekodér

Audio dekodér

VIDEO FORMÁTY                    

MODULÁCIA

                       

VIDEO VÝSTUP                      

VSTUPNÁ RÝCHLOSŤ                                                 MAX. 48Mbit/s

                    4:3/16:9 PREPÍNATEĽNÉ

HDMI, RGB

QPSK,16QAM,64QAM

ROZHRANIE

NAPÁJECÍ KÁBEL 230V 

TUNER

SCART  

SPDIF

PEVNÝ

ANTÉNNY VSTUP x1, RF VÝSTUP x1 

KOAXIÁL x1

USB port 

NAPÁJANIE

VSTUPNÉ NAPÄTIE 

SPOTREBA

AC220~240V, 50/60Hz

max. 8 W, pohotovostný režim do 2 W

DATA PORT 

DO TV x1
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MPEG-2 MP@HL, 
PODPORA MPEG-4 ASP 

AVC/H.264 HP @L4.1

MPEG-1 Layer 1,2/PCM/HE-AAC V1.0
ICE958 SPDIF/ AC3

RCA VÝSTUP V/L/R x1

ŠPECIFIKÁCIA

HDMI HDMI VÝSTUP x1

www.evolve.cz


