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RF Loop - výstup antény 
do externého zariadenia

HDMI výstup

TV Scart na pripojenie TV

Senzor diaľkového ovládania

USB port

Displej

Vypínač napájania

USB port

Indikátor napájania

Anténa

Výstup digitálneho zvuku

Pripojenie 
jednosmerného napájania
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Automatický pohotovostný režim 
(prepína medzi prevádzkovým a pohotovostným režimom)

INFO
(Podá informácie o aktuálnom kanáli)

PLAY (prehrať)

26

OK 
(Potvrdenie výberu v menu)

Numerické tlačidlá 
(Umožňuje priamy výber kanála zadaním jeho čísla)

AUDIO (zvuk) 
(Vyberá režim audio a zvukovú stopu) 

SUBTITLE (Zapnutie titulkov) 
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BACK (späť) 
(Prepne na predošlý kanál)

EPG (sprievodca programami) 
(Otvára menu elektronického sprievodcu programami) 

RECORD (nahrávanie) 
(Nahraje TV program)

Prehľadávanie späť/dopredu

FAV (obľúbené) 
(Otvorí zoznam obľúbených položiek)

ČERVENÉ/ZELENÉ/ŽLTÉ/MODRÉ tlačidlo 
(tlačidlá interaktívnych funkcií/funkcií 
vedľajších menu)

PAUSE (Pauza/Zapnutie funkcie časového posunu)

Predošlé/Ďalšie

STOP (zastavenie) 
(Zastaví prehrávanie alebo nahrávanie programu)

TV/RADIO
(Prepnutie medzi režimom TV a rádio)

MUTE (Vypne/zapne zvuk)

MEDIA
(Vstup do menu nahrávanie)

USB
(Vstup do ponuky videa)

TIMER (časovač) 
(Vstup do menu nastavenia času)

Menu
(Otvára a zatvára stránku menu)

EXIT (Ukončenie práce v menu)

RES (Prepína HDMI rozlíšenie)

Kurzorové tlačidlá 
(slúžia na prechádzanie položkami v menu)

TTX (Zapnutie/vypnutie teletextu)



TV

ZAPOJENIE SYSTÉMU
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Existuje celý rad TV prijímačov a ďalších zariadení, ktoré možno k rekordéru pripojiť. V tejto príručke 
sa stretnete s niekoľkými najbežnejšími spôsobmi zapojenia vášho nového zariadenia.

1. Pri zapnutom napájaní rekordéra nepripájajte/neodpájajte konektor kábla HDMI.
2. Pri zapnutom napájaní svieti indikátor zeleno, v pohotovostnom režime svieti červeno.

POZNÁMKA:



Uvítacia stránka
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Auto Scan

Channel Scan

LCN

3

3

Welcome

OK

Region

Language

Display Mode

Aspect Mode

New Password

Confirm Password

Czech

English

1080i@50HZ

16:9 full-screen

----

----

Channel Scan

Signal Intensity
Signal Quality

100%
100%

Scan Mode
Scan Band
Channel No.
Frequency
Bandwidth
Network Search
Search

By Channel
UHF

CH37(666000KHz)
666000KHz

8MHz 
No

Auto Scan

FTA Only

T2 Signal Only

Search

No

No

Installation

Auto Scan
Channel Scan
LCN

Pri prvom zapnutí rekordéra sa zobrazí uvítacie menu „Welcome“.
Kurzorovými tlačidlami postupne vyberte a nastavte parametre „Región“, „Language“ 
(jazyk), „Display Mode“ (režim zobrazenia), „Aspect Mode“ (pomer strán).
Zvýraznením voľby „OK“ a stlačením tlačidla „OK“ spusťte vyhľadávanie kanálov.

Menu Inštalácia slúži na nastavenie spôsobu vyhľadávania kanálov a použitie funkcie 
LCN. 

Vyvolajte hlavné menu stlačením tlačidla „MENU“.
Tlačidlami „HORE“ a „DOLU“ zvýraznite možnosť „Installation“ a tlačidlom 
„VPRAVO“ otvorte menu inštalácie.
Šípkami „HORE“ a „DOLU“ označte požadovanú položku a stlačením „OK“ 
otvorte vedľajšie menu.
Menu zatvorte tlačidlom „EXIT“ (ukončiť).

Menu „Auto Scan“ slúži na nastavenie automatického vyhľadávania kanálov.

Zvýraznením voľby „Auto Scan“ (automatické vyhľadávanie) a stlačením 
tlačidla „OK“ vyvolajte menu Auto Scan.
Kurzorovými tlačidlami vyberte jednu z možností „FTA Only“ / „T2 Signal 
Only“ (iba FTA/iba T2).
Automatické vyhľadávanie spustíte zvýraznením voľby „Search“ (vyhľadať) 
a stlačením tlačidla „OK“.

Menu „Auto Scan“ slúži na nastavenie manuálneho vyhľadávania kanálov.

Zvýraznením voľby „Channel Scan“ (vyhľadávanie kanálov) a stlačením 
tlačidla „OK“ vyvolajte menu vyhľadávanie. 
Kurzorovými tlačidlami nastavte Scan mode (režim vyhľadávania), Scan Band 
(prehľadávané pásmo), Channel No. (číslo kanála), Frequency (frekvenciu), 
Bandwidth (šírku pásma) a Network Search (vyhľadávanie v sieti).
Manuálne vyhľadávanie spustíte zvýraznením voľby „Search“ (vyhľadať)
a stlačením tlačidla „OK“. 

V tomto menu môžete zapnúť alebo vypnúť funkciu LCN (logické číslovanie kanálov).
Pri zapnutej funkcii LCN nemožno meniť originálne číslovanie kanálov pri vyhľadávaní.



OBSLUHA

Zoznam kanálov 

1  Slovenština5

Zobrazenie elektronického sprievodcu programami (EPG)

Zobrazenie EPG všetkých kanálov: 

1

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

The Recor
Auntie's War on Smut
This is CBeebies!

The ReCommons Questions
Proms on FOUR

01:39    4/4   

0010 BBC NEWS 24

EPG

0008
0009
0010
0011
0012

Interecon
BBC Parl
BBC NEWS
CBeebie
301

TimerTime

2

3

0010 BBC NEWS 24

NowLanguage

BBC News
02: 00~02:30
News

 
eng(1/1)

Cancel Next

Ukončiť zobrazenie časovej osi.
Späť na aktuálny čas.
Skočí dopredu alebo dozadu vždy o pol hodiny. 
Skočí dopredu alebo dozadu vždy o 2 hodiny.
Skočí dopredu alebo dozadu vždy o 24 hodín. 

V menu „Time bar“:

4

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

The Recor
Auntie's War on Smut
This is CBeebies!

The ReCommons Questions
Proms on FOUR

01:39    4/4   

0010 BBC NEWS 24

EPG

0008
0009
0010
0011
0012

Interecon
BBC Parl
BBC NEWS
CBeebie
301

5

Zoznam kanálov môžete zobraziť stlačením tlačidla „OK“.
Kurzorovými tlačidlami vyberte kanál, ktorý chcete sledovať.  

Pomocou tlačidla „EPG“ vyvolajte menu sprievodcu EPG, ktorého okno
sa zobrazí v pravom hornom rohu obrazovky s náhľadom aktuálneho kanála.
Tlačidlami „HORE“ a „DOLU“ vyberte požadovaný kanál.
Tlačidlami „VĽAVO“ a „VPRAVO“ označte požadovanú udalosť/ program,
Pomocou „ZELENÉHO“ tlačidla nastavte časovač udalosti.
Stlačením „ČERVENÉHO“ tlačidla vyvolajte menu „Time bar“ (časová os), 
kde môžete vybrať spôsob zobrazenia času a posúvať ho tlačidlom „OK“. 
Stlačením tlačidla „OK“ zobrazte údaje o vybranej udalosti/ programe.
Stlačením tlačidla „EXIT“ (ukončiť) sa vrátite k predošlej ponuke.



Menu Editácia kanálov 

EDITÁCIA KANÁLOV

Zoznam kanálov TV / Rádio

1
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4

1

2

3

3

Vymazať všetko

1

2

TV Channel List
Radio Channel List
Delete All

Edit Channel

TV Channel List

All TV

FAV Lock Skip Move Edit

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

DVBT

Telecinco

498167KHZ/8K/64QAM

PID:203/303/203

GI:1/32 FEC:3/4

DVBT

Telecinco

498167KHZ//

PID:203/303/203

GI:   FEC:1/2

Edit Channel

All TV

Sort Rename Delete

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

Warning! Do you really want to 
delete all channels?

NoYes

Vyvolajte hlavné menu stlačením tlačidla „MENU“.
Tlačidlami „HORE“ a „DOLU“ označte možnosť „Edit Channel“ a stlačením 
„PRAVÉHO“ tlačidla vstúpte do menu Editácia kanálov.
Šípkami „HORE“ a „DOLU“ označte požadovanú položku a tlačidlom „OK“ 
vstúpte do vedľajšieho menu.
Menu zatvorte tlačidlom „EXIT“ (ukončiť).

V menu Editácia kanálov zvýraznite voľbu „Delete All“ (vymazať všetko)
a stlačte „OK“. 
Systém vás vyzve, aby ste zadali heslo.
Zobrazí sa varovanie pre overenie,  či naozaj chcete vymazať všetky kanály .
Vyberte „Yes“ (áno) a stlačte tlačidlo „OK“,  ak chcete vymazať všetky kanály .
Vyberte „No“ (nie) a stlačte tlačidlo „OK“,  ak chcete operáciu zrušiť.

Práca so zoznamom Rádio kanálov je prakticky rovnaká ako so zoznamom TV kanálov, je tu iba jeden 
rozdiel: V režime „Zoznam Rádio kanálov“ chýbajú informácie o videu, preto sa v okne náhľadu vpravo 
stále zobrazuje symbol Rádia.

POZNÁMKA:

Pomocou tohto menu sa nastavujú Obľúbené kanály a funkcia uzamknutia, preskočenie, 
presunutie, radenie, vymazanie a premenovanie vybraných TV/Rádio kanálov.

V menu Editácia kanálov zvýraznite „TV Channel List“ alebo„Radio channel 
List“, stlačením tlačidla „OK“ zobrazte menu Zoznam kanálov TV/Zoznam 
kanálov Rádio.
Tlačidlami „HORE“ a „DOLU“ označte požadovaný kanál. Stlačte tlačidlo „OK“,
v pravom hornom rohu obrazovky sa objaví náhľad vybraného programu.
Ak chcete kanál označiť ako FAV (obľúbený), stlačte tlačidlo „FAV“ a potvrďte 
tlačidlom „OK“.
Stlačením „Červeného“ tlačidla sa zapína funkcia „Lock“ (zámok) a potvrdí sa 
tlačidlom „OK“. Systém vás vyzve k zadaniu hesla, potom sa vybraný kanál 
zamkne.
Stlačením „Zeleného“ tlačidla sa zapne funkcia „Skip“ (preskočenie) 
a po potvrdení tlačidlom „OK“ sa kanál preskočí.
Stlačením „Žltého“ tlačidla sa zapne funkcia „Move“ (presunutie). Označte 
požadovaný kanál a potvrďte tlačidlom „OK“. Tlačidlami „HORE“ a „DOLU“ vyberte 
novú pozíciu. Po stlačení „OK“ sa kanál presunie do vybranej pozície.
Stlačením „Modrého“ tlačidla vyvoláte vedľajšie menu Editácia kanálov. 
Ak sa rozhodnete príslušnú funkciu zrušiť, stlačte „OK“ ešte raz.
Opakovaným stlačením „farebného“ tlačidla sa ukončí príslušná funkcia.
Stlačením tlačidla „Exit“ (ukončiť) sa uložia vykonané zmeny a vrátite 
sa do menu „Edit Channel“.

2



Menu Nastavenie systému 

Jazyk

NASTAVENIE SYSTÉMU

TV systém

Local Time Setting (nastavenie miestneho času)

Video Resolution (rozlíšenia videa):

Aspect Mode (pomer strán obrazu):

Video Out (výstup videa):

Digital Audio Out 
(výstup digitálneho zvuku):
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4

1

2

3

Subtitle (titulky):

System Setup

Language
TV System
Local Time Setting
Timer Setting
Parental Lock
OSD Setting
Favorite
Audio Description Setting 
Other

Language

Language

First Audio

Second Audio

Subtitle Language 

Teletext 

Subtitle

Mp4 Subtitle CodePage

English 

Czech

Czech

Czech

Czech

Off

Windows-1250

Video Resolution

Aspect Mode

Video Out

Digital Audio Out

720p@50HZ

4:3 full-screen

CVBS

LPCM Out

TV System

Local Time Setting 

Region

GMT Usage

GMT Offset

Summer Time

Date

Time

United Kingdom

By Region

GMT+ 00:00

On

12/07/2016

01:51

Reykjavik,Casablanca,Lisbon,Dublin,London

Pre prispôsobenie okolnostiam a preferenciám užívateľa možno nastaviť celý rad 
vlastností rekordéra. 

Vyvolajte hlavné menu stlačením tlačidla „MENU“.
Tlačidlami „HORE“ a „DOLU“ označte možnosť „System Setup“ a tlačidlom 
„DOPRAVA“ otvorte menu nastavenia systému.
Šípkami „HORE“ a „DOLU“ označte požadovanú položku a tlačidlom „OK“ 
vstúpte do vedľajšieho menu.
Menu zatvorte tlačidlom „EXIT“ (ukončiť).

V tomto menu sa nastavuje jazyk systému, zvuku, titulkov a teletextu a funkcie 
titulkov.

V tomto menu sa nastavuje rozlíšenie videa, pomer strán obrazu, výstup videa
a výstup digitálneho zvuku.

V tomto menu sa nastavuje región a miestny čas.

Nastavenie rôznych rozlíšení videa.
4:3PS/4:3LB/16:9PB/16:9PS/4:3 
full-screen/16:9 full-screen 
CVBS/RGB

Výstupy BS Out/LPCM Out

V prípade zmeny regiónu použite toto menu.
Toto menu použite, keď budete potrebovať nastaviť GMT 
podľa Regiónu alebo vlastnej definície. 
A tiež na ukončenie využitia GMT.
Rozsah časového posunu od GMT je „-11:30 ~ +12:00“, 
vzrastá progresívne vždy po pol hodine. (Platí iba
v režime „User Define“ (vlastná definícia) pre využitie GMT.)
Zap/Vyp 
Dátum a čas nastavte numerickými tlačidlami.
(Platí iba v režime „Off“ (vyp.) pre využitie GMT.)

Region:
GMT Usage (použitie GMT):

GMT Offset:
*
*

Summer Time:
Date/Time (deň a čas):

Vyp./Normálne/Pre nepočujúcich
Mp4 kódovanie titulkov Windows-1250/ISO8859



OSD Setting (nastavenie OSD)

NASTAVENIE SYSTÉMU

Parental Lock (rodičovský zámok)

1

2
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Favorite (obľúbené)

1

2

3

Timer Setting (nastavenie časovača)

Save Cancel

                                                      14:55                                                      12-07-2016

Timer Mode

Timer Service

Wakeup Channel

Wakeup Date

On Time 

Duration

Off

Channel

BBC FOUR

12/07/2016

16:00

02:00 

Parental Lock

Menu Lock

Rating Lock

New Password

Confirm Password

Off

Off

----

----

OSD Setting

OSD Timeout

OSD Transparency

5

Off

Favorite

1

2

3

4

5

6

7

8 

Favorite 1

Favorite 2

Favorite 3

Favorite 4

Favorite 5

Favorite 6

Favorite 7

Favorite 8

A
G
M
S
Y
4
SP

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
9

Rename

Favorite 1 

DEL OKCAPS

Tu môžete nastaviť časovač programov. Môžete nastaviť až 8 časovačov. 
Timer Mode (režim časovača):

Timer Service (služba časovača):

Wakeup Channel (kanál budenia):

Wakeup Date (dátum budenia):

On Time (v čase):

Doba trvání:

Vyp./Jedenkrát/Denne/Týždenne/Mesačne
Kanál/ nahrávanie
Zvoľte si požadovaný kanál ako kanál, ktorý vás 
bude budiť.
Numerickými tlačidlami nastavte dátum budenia.
Numerickými tlačidlami nastavte čas budenia.
Numerickými tlačidlami nastavte trvanie.

Menu slúži na uzamknutie menu a kanálov, nastavenie zámku podľa hodnotenia
a na zmenu hesla.

V menu „System Setup“ zvýraznite voľbu „Parental Lock“ (rodičovský zámok) 
a stlačte tlačidlo „OK“. Systém vás vyzve, aby ste zadali heslo.

Po zadaní správneho hesla pomocou numerických tlačidiel sa zobrazí menu 
rodičovského zámku.

Menu Lock (zámok menu):

Rating Lock (zámok hodnotenia):

New Password (nové heslo):

Confirm Password
(potvrdenie hesla):

Zamkne prístup k menu Editácia kanálov a Inštalácia.
Zámok menu nastavte na vypnuté alebo zapnuté.
Vyp./Vek 4 ~ 18
Slúži na nastavenie nového hesla.
Slúži na potvrdenie nového hesla.

V tomto menu môžete nastaviť časový posun a prehľadnosť OSD.

OSD Timeout (časový posun OSD):

OSD Transparency (prehľadnosť OSD):

1-10
Vyp./10%/20%/30%/40%.

V tomto menu môžete premenovať obľúbenú skupinu.

V menu „System Setup“ zvýraznite „Favorite“ a stlačením tlačidla „OK“ 
vstúpte do menu obľúbených programov.
Vyberte obľúbenú skupinu, ktorú chcete premenovať a stlačte tlačidlo „OK“, 
aby sa zobrazila simulovaná klávesnica. Pomocou kurzorových tlačidiel 
vyberte jeden znak za druhým a výber vždy potvrďte tlačidlom „OK“. Po 
skončení zadávania stlačte „Modré“ tlačidlo a ukončite operáciu 
premenovania.
Stlačením tlačidla „EXIT“ (ukončiť) zatvorte menu premenovania skupiny.



NASTAVENIE SYSTÉMU

Audio Description Setting (nastavenie AD = zvukového popisu)
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Other (ostatné)

Audio Description Setting

AD Service 

Use AD as default 

AD Volume Offset

Off

Off 

0

Other

Antenna Power

Channel Play Type  

Auto Standby

Loopthrough In Standby

Off 

All  

3 Hours

Off

                 TOOLS (nástroje)

Informácie 

1

2

Hlavné menu Tools (nástroje) 

4

1

2

3

Tools

Information

Factory Setting

Software upgrade by USB

Remove USB device safely

Information

Receiver

Hardware

Software

Build Date

EVOLVEO Gamma T2

EVOLVEO Gamma T2

H265 V1.2.7

May 19 2017

V tomto menu sa nastavuje zvukový popis.

AD Service (služba AD):

Use AD as default (používať službu AD ako štandard):

AD Volume Offset (úprava hlasitosti AD):

Zap./Vyp.
Zap./Vyp.
-3~3

V tomto menu se nastavuje zvukový popis.

Antenna Power (napájanie antény):

Channel Play Type 
(typ prehrávani& kanálov): 

Auto Standby 
(automatický pohotovostný režim):

Loopthrough In Standby 
(priechodnosť v pohotovostnom režime):

Zap. (rekordér poskytne napájanie 5V do antény)
Vyp. (rekordér neposkytne na pájanie 5V do antény)

Všetky/Voľné/Kódované

30 min/1 hod./2 hod./3 hod./Vyp.

Zap/Vyp

Vyvolajte hlavné menu stlačením tlačidla „MENU“.
Tlačidlami „HORE“ a „DOLU“ označte možnosť „Tools“ a stlačením tlačidla 
„VPRAVO“ otvorte menu nástrojov.
Šípkami „HORE“ a „DOLU“ označte požadovanú položku a tlačidlom „OK“ 
vstúpte do vedľajšieho menu.
Menu zatvorte tlačidlom „EXIT“ (ukončiť).

Tu nájdete dôležité informácie o hardware a použitom software.

V menu „Tools“ zvýraznite „Information“, stlačte tlačidlo „OK“ a zobrazí sa 
informačné okno.
Menu „Information“ zatvorte pomocou tlačidla „EXIT“ (ukončiť).
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Factory Setting (továrenské nastavenie)

1

2

3

Software Upgrade (nahranie novej verzie softwaru)

1

2

3

Factory Setting

"This operation will load default and erase all
the channels that user added, continue?"

Yes No

Software upgrade by USB

Upgrade Mode

Upgrade File

Start

AllCode

xxx

0%

Tools (nástroje)

Remove USB device safely (bezpečne odpojiť USB zariadenie)

1

2

Disk Remove

Remove USB Disk A-3 GB

OK Cancel

Tu môžete obnoviť pôvodné továrenské nastavenie zariadenia a vymazať všetky 
existujúce kanály.

V menu „Tools“ zvýraznite voľbu „Factory Setting“ a stlačte „OK“. 

Zobrazí sa požiadavka na potvrdenie operácie. Vyberte „Yes“ (áno), ak chcete 
obnoviť továrenské nastavenie a vymazať všetky kanály. Vyberte „No“ (nie), 
ak chcete operáciu zrušiť.
Stlačením tlačidla „EXIT“ zatvorte menu “Factory Setting”.

K dispozícii sú dva spôsoby upgrade softwaru, upgrade z USB.

V menu „Tools“ zvýraznite  
„Upgrade by USB“ (upgradovať z USB), stlačte tlačidlo „OK“ a zobrazí sa 
menu Software Upgrade.
Kurzorovými tlačidlami vyberte požadovanú položku, potom zvýraznite „Štart“ 
a stlačením tlačidla „OK“ spusťte upgrade.
Stlačením tlačidla „EXIT“ zatvorte menu „Upgrade by USB“ (upgradovať 
z USB).

Toto menu umožňuje bezpečne odpojiť externé USB zariadenie.

V menu „Tools“ zvýraznite voľbu „Remove USB device safely“.
Stlačením tlačidla „OK“ potvrďte. Zobrazí sa okno s názvom pripojeného USB 
zariadenia.
Ak chcete USB zariadenie bezpečne odpojiť, vyberte „OK“.
Ak chcete operáciu zrušiť, vyberte „Cancel“.



Hlavné menu prehrávača médií

Media Player (prehrávač médií)
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Media Playback (prehrávanie média)

Media Player

Record

Video

Music

Image

HDD Information

DVR Setting

Music Image Video Record

USB1

1.
2.
3.
4.
5.

/..
MP3

MP3

MP3

MP3

MP3

840.mp3
I swear.mp3
Why.mp3
Lonely.mp3
Because.mp3

/xx/xxx/Music

Play List

Switch1 Sort

FAV
2 Repeat  

FAV All
INFO

Edit

ExitEXIT

840.mp3
3319KB
00:03:32

00:03:3200:00:40

Hudba:

3

1

2

4

Externé veľkokapacitné pamäťové zariadenie pripojte do USB portu.

Pre vstup do hlavného menu stlačte tlačidlo „MENU“.
Tlačidlami „HORE“ a „DOLU“ označte možnosť „Media Player“ a tlačidlom 
„VPRAVO“ otvorte menu prehrávača.
Tlačidlami „HORE“ a „DOLU“ označte požadovanú položku a tlačidlom „OK“ 
vstúpte do vedľajšieho menu.
Pre ukončenie stlačte tlačidlo „ODÍSŤ“.

Pomocou tejto funkcie môžete prehrávať mediálne súbory z externého USB disku.  

V menu „Media Player“ zvýraznite „Record“ (nahrávanie), „Video“, „Music 
(hudba)“ alebo „Image“ (obrázok).
Stlačením tlačidla „OK“ vyvolajte menu Media Playback (prehrávanie média).
Tlačidlami „HORE“ a „DOLU“ vyberte požadovaný mediálny súbor a stlačením 
tlačidla „OK“ ho prehrajte. 
Menu zatvorte tlačidlom „EXIT“ (ukončiť).

„ČERVENÉ“ tlačidlo:
„ZELENÉ“ tlačidlo:

„ŽLTÉ“ tlačidlo: 

„MODRÉ“ tlačidlo:
Tlačidlo „1“: 
Tlačidlo „2“:

Tlačidlo „INFO“:  

Tlačidlo „EXIT“:

Stlačením „ČERVENÉHO“ tlačidla zobrazte Play List (zoznam skladieb). 
Zvýraznite súbor, ktorý chcete pridať do zoznamu skladieb a stlačením „ZELENÉHO“ tlačidla ho pridajte. Súbor sa 
označí ikonou obľúbenej položky.
Stlačením „ŽLTÉHO“ tlačidla pridáte všetky súbory z aktuálnej zložky do zoznamu skladieb. Ďalším stlačením 
odoberiete všetky súbory z aktuálnej zložky do zoznamu skladieb.
Stlačením „Modrého“ tlačidla vstúpite do vedľajšieho menu editácie.
Stlačením sa prepínajú záložky Music/Image/Video/Record.
Stlačením tlačidla „2“ otvoríte okno radenia. 
Zoznam možno zoradiť podľa názvu, času, veľkosti alebo obľuby.
Stlačením tlačidla „INFO“ sa zapne režim opakovanie. Možnosti sú opakovať obsah zložky, 
náhodná zložka a opakovať jednu skladbu.
Návrat do nadradenej zložky.

„ČERVENÉ“ tlačidlo:
„ZELENÉ“ tlačidlo:

„ŽLTÉ“ tlačidlo: 

„MODRÉ“ tlačidlo: 
Tlačidlo „1“: 
Tlačidlo „2“: 

Tlačidlo „INFO“:
Tlačidlo „3“:
Tlačidlo „EXIT“:

Stlačením „ČERVENÉHO“ tlačidla zobrazíte zoznam skladieb.
Zvýraznite súbor, ktorý chcete pridať do zoznamu skladieb a stlačením „ZELENÉHO“ tlačidla ho pridajte. Súbor 
sa označí ikonou obľúbenej položky.
Stlačením „ŽLTÉHO“ tlačidla pridáte všetky súbory z aktuálnej zložky do zoznamu skladieb. Ďalším stlačením 
odoberiete všetky súbory z aktuálnej zložky do zoznamu skladieb. 
Stlačením „Modrého“ tlačidla vstúpite do vedľajšieho menu editácie. 
Stlačením sa prepínajú záložky Music/Image/Video/Record.
Stlačením tlačidla „2“ otvoríte okno radenia. 
Zoznam možno zoradiť podľa názvu, času, veľkosti alebo obľuby.
Stlačením tlačidla „INFO“ otvoríte nastavenie obrázka 
Stlačením tlačidla „3“ vyberiete režim zobrazenia viacerých obrázkov 
Návrat do nadradenej zložky.

Obrázok:



DVR Setting (nastavenie videorekordéra)
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Media Player

Informácie o HDD

Nahrávání

Video

1

2

3

Format DVR Set

HDD Information

Volume:
Total Size:
Free Size:
Rec Size:
TMS Size:
File System:

xxxx
xxxx bytes
xxxx bytes
xxxx bytes
xxxx bytes

NTFS

USB Disk A: xxxG bytes

Format

Disk Mode FAT

OK Cancel

DVR Setting

Timeshift

Jump

Timeshift to Record

PS Record

After Recording

Pause

30sec

Off 

Off

Go to Standby-mode

DVR Set

DVR Type REC & TMS

OK Cancel

1

2

„MODRÉ“ tlačidlo:
Tlačidlo „1“: 
Tlačidlo „2“:
Tlačidlo „INFO“:
Tlačidlo „EXIT“:

Stlačením vyvoláte vedľajšie menu pre editáciu vybraného súboru.
Stlačením sa prepínajú záložky Music/Image/Video/Record.
Stlačením sa súbory v aktuálnej zložke zoradia podľa názvu/času/veľkosti.
Stlačením sa zapne režim opakovania (Opakovať zložku/opakovať jeden súbor).
Návrat do nadradenej zložky.

„ČERVENÉ“ tlačidlo:
„ZELENÉ“ tlačidlo:

„ŽLTÉ“ tlačidlo:
Tlačidlo „1“:
Tlačidlo „EXIT“:

Stlačením premenujete vybraný nahrávaný súbor.
Stlačením zamknete vybraný nahrávaný súbor. (Pre túto operáciu sa vyžaduje heslo), 
Ďalším stlačením sa nahrávaný súbor odomkne.
Stlačením vymažete vybraný nahrávaný súbor.
Stlačením sa prepínajú záložky Music/Image/Video/Record.
Návrat do nadradenej zložky.

V tomto okne sa zobrazia niektoré parametre externého disku.

V menu „Media Player“ zvýraznite „HDD Information“, stlačte tlačidlo „OK“ 
a zobrazí sa okno informácií pevného disku.
Menu zatvoríte tlačidlom „EXIT“ (ukončiť).

Stlačením MODRÉHO tlačidla vyvoláte menu formátovania média.
Stlačením tlačidla „VĽAVO“ alebo „VPRAVO“ vyberiete typ formátu disku 
(súborového systému).
Stlačením tlačidla „OK“ potvrdíte formátovanie. Stlačením tlačidla „Cancel“ 
zrušíte operáciu.

Stlačením MODRÉHO tlačidla vyvolajte menu nastavenie DVR. 
Stlačením tlačidla „VĽAVO“ alebo „VPRAVO“ zmeňte typ DVR.
Stlačením tlačidla „OK“ potvrdíte formátovanie. Stlačením tlačidla „Cancel“ 
zrušíte operáciu.

DVR Set (nastavenie DVR) REC&TMS/Record/Timeshift

Formát FAT/NTFS

V tomto menu môžete nastaviť DVR.
V menu „Media Player“ zvýraznite voľbu „DVR Setting“ (nastavenie 
videorekordéra) a stlačením „OK vyvolajte menu nastavenie DVR.
Šípkami „HORE“ a „DOLU“ označte požadovanú položku a stlačením tlačidla 
„VĽAVO“ alebo „VPRAVO“ zmeňte nastavenie. 
Menu zatvorte tlačidlom „EXIT“ (ukončiť).

Timeshift (časový posun): 
Jump (skok):  
After Recording (po nahrávaní): 

Pauza/Vypnúť/Auto 
30 s/1 min/5 min/10 min/15 min/20 min/30 min
Sledovať TV/Prejsť do pohotovostného režimu



Instant record (okamžité nahrávanie):

1 Slovenština13

Initiate (spustenie): 

Playback (prehrávanie)

Timer record (nahrávanie s časovačom) 

ČASOVÝ POSUN/NAHRÁVANIE

Časový posun

Nahrávanie

M6 17/11 01:36

Play    00:02:37 00:05:37

412412412 188 188

100%

TS

Po pripojení veľkokapacitného pamäťového zariadenia do USB portu vám umožní prístup k funkciám Timeshift 
(sledovanie programu s časovým posunom) a Record (nahrávanie) vysielaného programu.

Prerušte vysielaný program a pokračujte v sledovaní neskôr (časový posun).
Nahrajte si vysielaný program.
Ak sa vyčerpá úložný priestor pamäťového zariadenia, nahrávanie vysielaného programu sa zastaví.

Pre nahrávanie s časovým posunom použite disk, ktorý vyhovuje USB 2.0. Pri funkcii nahrávania 
a časového posunu treba použiť USB flash disk alebo externý disk s dostatočnou kapacitou (>2 GB).

POZNÁMKA:

Tento výrobok umožňuje nahrávať dva kanály s rôznymi frekvenciami súčasne.POZNÁMKA:

Funkciu Timeshift (časový posun) možno spustiť v režime celej obrazovky 
stlačením tlačidla „PAUZA“.

Tlačidlami „VPRAVO“ a „VĽAVO“ vyberte čas začiatku.
Stlačením tlačidla „OK“ spustíte prehrávanie s časovým posunom.

Počas prehrávania môžete robiť nasledovné:

Stlačením tlačidla „PAUSE“ pozastavíte prehrávanie.
Stlačením tlačidla „FORWARD“ spustíte rýchly posun dopredu.
Stlačením tlačidla „BACKWARD“ spustíte rýchly posun dozadu.
Stlačením tlačidla „STOP“ zastavíte prehrávanie s časovým posunom a vrátite sa k živému vysielaniu.

V režime celej obrazovky stlačte tlačidlo „RECORD“ a okamžite sa spustí nahrávanie aktuálneho programu.
Stlačte tlačidlo „RECORD“ ešte raz, aby ste mohli zadať trvanie záznamu.
Ak chcete ukončiť nahrávanie, stlačte tlačidlo „STOP“, zobrazí sa potvrdzovacie okno.
Zvoľte možnosť „ÁNO“ pre ukončenie nahrávania. Zvoľte možnosť „NIE“ a pokračujte v nahrávaní.

Po vstupe do menu časovača môžete nastaviť nahrávanie podľa EPG alebo nastavením systémovej voľby. 



RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém Možná príčina Ako postupovať
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V niektorých oblastiach môže byť pozemný digitálny signál slabý. V takom prípade odporúčame použiť anténu so zosilňovačom, aby 
bolo možné sledovať program kanálov so slabým signálom.

Indikátor pohotovostného režimu 
nesvieti

Nenašiel sa žiadny signál

Napájací kábel nie je pripojený do zásuvky

1. Anténa nie je správne nasmerovaná.
2. Signál je príliš slabý

Vyhľadávanie kanála nefunguje.

Upozornenie na kódovaný kanál

Zariadenie nereaguje na diaľkový 
ovládač

Kanál je kódovaný 

Prijímač nemá nap. kábel v zásuvke. Ovládač nie 
je správne nasmerovaný. Predná strana 
prehrávača je zatienená. Batérie sú vybité.

Nikde nie je uvedené heslo.

Nie je počuť zvuk.

Po premiestnení prehrávača do inej 
miestnosti ste zistili, že už 
neprijímate digitálny signál.

Presunutím sa mohla znížiť sila signálu prijímaná 
prehrávačom.

Skontrolujte hlavný napájací kábel

1. Upravte nasmerovanie antény.
2. Kúpte silnejší anténu alebo anténny
    zosilňovač.

Uistite sa, že nastavenie antény
v hlavnej ponuke prehrávača je správne.

Zvoľte alternatívny kanál.

Zapojte hlavný napájací kábel do zásuvky. Nasmerujte 
ovládač na prednú stranu prehrávača. Uvoľnite 
priestor pred prednou stranou prehrávača. Vymeňte 
batérie.

Predvolené heslo je vždy 0000.

Stlačte tlačidlo Audio a uistite sa, že zvolený 
kanál má zvuk.

Anténny kábel musí mať ideálne rovnakú dĺžku 
ako v predchádzajúcej miestnosti, alebo použite 
zosilovac signalunebo použite zosilovac signalu

Zvolený kanál má signál, ale nemá zvuk.



PRIJÍMAČ A KANÁL VSTUPNÝ KONEKTOR RF x1
(IEC-TYPE, IEC169-2, ZÁSUVKA)

VÝSTUPNÝ KONEKTOR RF x1 
(IEC-TYPE, IEC169-2, ZÁSTRČKA (PREPOJENÉ))

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

ÚROVEŇ SIGNÁLU:
-15 ~ -80 dbm

DEKODÉR

Video dekodér

Audio dekodér

FORMÁTY VIDEA

MODULÁCIA

                       

VÝSTUP VIDEA 

VSTUPNÁ PRENOSOVÁ RÝCHLOSŤ                         MAX. Mbitov/s
                    4:3 / 16:9 PREPÍNATEĽNÉ  

HDMI, CVBS,RGB 
QPSK,16QAM,64QAM, 256QAM

ROZHRANIE

PRIJÍMAČ

NAPÁJANIE

1 Slovenština15

MPEG-2 MP@HL, AVC/H.264 HP @L4.1
MPEG-4 ASP PODPOROVÁN,HEVC/H.265 MP@L4.1 
MPEG-1 Layer 1,2/PCM/HE-AAC V1.0
ICE958 SPDIF/Dolby D+ a Dolby D

TECHNICKÉ ÚDAJE

HDMI

DÁTOVÝ PORT

SCART

SPDIF

NAPÁJACIE NAPÄTIE 

ANTÉNNY VSTUP x1, RF VÝSTUP x1

HDMI VÝSTUP x1

Konektor USB x2

TV VÝSTUP x1

KOAXIÁLNY VÝSTUP x1

12V      1A

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.
www.evolveo.com 
www.facebook.com/EvolveoEU

Týmto spoločnosť ABACUS Electric, s.r.o. vyhlasuje, že výrobok EVOLVEO Gamma T2

spĺňa požiadavky noriem a predpisov, ktoré sú relevantné pre daný typ zariadenia.

Úplný text Vyhlásenia o zhode nájdete na ftp://ftp.evolveo.com/ce

Všetky práva vyhradené. 

Dizajn a technická špecifikácia výrobku sa môžu zmeniť bez predošlého upozornenia.

Dovozce / Dovozca / Importer / Importőr
Abacus Electric, s.r.o.
Planá 2, 370 01, Czech Republic

Výrobce / Výrobca / Manufacturer / Gyártó
Naxya Limited
No.5, 17/F, Strand 50, 50 Bonham Strand, 
Sheung Wan, Hong Kong
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