Uživatelský manuál
GS1020

INSTRUKCE O LIKVIDACI PŘÍSTROJE
CZ
Přístroj nevhazujte do komunálního odpadu.
Odneste jej na sběrné místo, kde bude ekologicky zlikvidován.
Přístroj je zhotoven z recyklovatelných materiálů, které by při recyklaci měly být odděleny.
Uživatel by se měl na tomto procesu podílet odnesením
nepoužitelného přístroje na místní sběrné místo.
Na tato místa se informujte na příslušném úřadě.
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BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

ÚVOD

1. ÚVOD
Zkontrolujte, zda balení obsahuje následující příslušenství. Balení by měl obsahovat:

Přístroj byl vyroben tak, aby odpovídal mezinárodním bezpečnostním standardům.
Následující informace čtěte pečlivě.
NAPÁJENÍ: DVB-T přijímač je napájen síťovým adaptérem. Vidlici adaptéru připojte do zásuvky
100-250V AC 50/60Hz. Ujistěte se, že napětí ve vaší zásuvce odpovídá napětí uvedenému na štítku
přístroje.
BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY: Síťový kabel a ostatní kabely přijímače umístěte tak, aby na ně nemohl
nikdo šlápnout, nebo aby nemohly být poškozeny předměty umístěnými poblíž. Nepoužívejte přístroj ve
vlhkém nebo prašném prostředí. Nenechejte přístroj navlhnout, zabraňte, aby na něj stříkala voda. Na
povrch přijímače nestavějte nádoby s tekutinami, jako jsou vázy apod. Udržujte přístroj v dostatečné
vzdálenosti od zdrojů tepla a ohně, jako jsou svíčky apod.

DVB-T přijímač

Napájecí adaptér

Dálkové ovládání

2 ks baterií do DO

Návod k obsluze

RCA kabel

ČIŠTĚNÍ: Před čištěním přístroje jej odpojte od zdroje napětí. Nepoužívejte tekutiny nebo spreje. Povrch
přístroje otřete vlhkou (ne mokrou) utěrkou.
VENTILACE: Všechny otvory v krytu přístroje jsou určeny pro ventilaci. Neblokujte je nebo neucpávejte,
mohlo by to vést k přehřátí přístroje. Nikdy nenechejte děti strkat do otvorů přístroje jakékoliv předměty.
ÚDRŽBA: Uvnitř přístroje nejsou žádné uživatelem upotřebitelné součástky. Pro údržbu nebo opravu přístroje kontaktujte kvalifikovaného odborníka. Pokud máte nějaké pochybnosti ohledně instalace,
obsluhy nebo bezpečnosti přístroje, kontaktujte odborníka.
LIKVIDACE BATERIÍ: Zajistěte, aby byly použité baterie ekologicky zlikvidovány.
INSTRUKCE K LIKVIDACI PŘÍSTROJE: Přístroj obsahuje elektronické součásti a proto by neměl být
vhazován do komunálního odpadu. Pokud se jej chcete zbavit, odneste jej na sběrné místo, kde bude
ekologicky zlikvidován. Na místní sběrná místa se informujte na příslušném úřadě.

Přijímač, obalový materiál ani baterie nesmí být vhazovány do komunálního odpadu.
Likvidujte je ekologickým tříděním podle místních předpisů.

- Pro úplné vypnutí přístroje a jeho odpojení od zdroje napětí vytáhněte síťovou zástrčku přístroje ze síťové zásuvky.
- Síťová zástrčka by měla zůstat snadno přístupná.
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1.1 Použití dálkového ovládání

1.3 Zapojení k televizoru

• Otevřete kryt baterií.
• Vložte dvě baterie typ AAA, dbejte na správnou polaritu.
• Zavřete kryt na baterie.

Před zapojením přijímače k jakémukoliv jinému zařízení obě zařízení vypněte.

Poznámky: Baterie by měly vydržet v dálkovém ovladači asi 6 měsíců. Pokud dálkový ovladač
přestane fungovat, vyměňte baterie za nové. Pokud nebudete ovladač delší dobu používat, vyjměte
z něj baterie. Zabráníte tak jejich možnému vytečení.
Ovládání přijímače dálkovým ovládáním
Zaměřte ovladačem přímo na přední panel přijímače a stiskněte tlačítko reprezentující požadovanou
funkci. Dálkové ovládání by mělo fungovat až do 6 metrů od přijímače a až do úhlu 45°. Mezi dálkovým
ovladačem a přístrojem by neměly být žádné překážky, stěny, přímé sluneční světlo, protože příliš ostré
světlo sníží citlivost ovladače.

1.2 DVB-T přijímač

• Zapojte přijímač do zdířky Scart v televizoru.
• Zasuňte konektor antény do vstupu Antenna In na zadním panelu přijímače. Zdířka Antenna Out
může být spojena s jiným DVB-T přijímačem nebo televizorem.
• Zapojte adaptér do zásuvky ve zdi. Zapojte DC kabel adaptéru do přijímače.
1. Výstup scart
2. Výstup Antenna loop out
3. Vstup Antenna loop in
4. AV výstup
5. USB 2.0
6. SD/MMC/MS čtečka karet
7. Zdířka pro napájení
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1.4 Dálkové ovládání
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1. POWER – Zapíná/vypíná přijímač.
2. Číselná tlačítka (0-9) – Přepínají programy přímým zadáváním čísel.
3. MOVIE – Vstup do menu Film.
4. EPG – Elektronický průvodce programem.
5. MENU – Menu přístroje.
6. UP – Šipka nahoru, slouží k posouvání nebo přepínání kanálu na následující.
7. VOLUME - – Snižuje hlasitost, posun v menu.
8. DOWN – Šipka dolů, slouží k posouvání nebo přepínání kanálu na předchozí.
9. |< / >| – V módu médií přepíná na předchozí/další stopu.
10. TEXT – V DTV módu zobrazí teletext (je-li k dispozici).
11. REC – V DTV módu spustí nahrávání aktuálního programu na zvolené médium.
12. SUB – Zobrazí menu titulků v DTV módu. V módu médií zobrazí titulky při přehrávání Mpeg 2, DivX
nebo Xvid (jsou-li k dispozici).
13. AUDIO – Zobrazí menu zvuku s možností výběru zvukové stopy a nastavení parametrů Mono
/Stereo.
14. FILE – Zobrazí správce souborů (PVR seznam).
15. TIME SHIFT – Tato funkce lze použít pouze s připojeným externím pevným diskem (není součástí
dodávky). Použití této funkce s USB flash disky nebo MP3 přehrávači nemusí být podporováno. Tato
funkce umožňuje „zastavit“ dočasně aktuální program a pokračovat ve sledování později bez ztráty
celého vysílání. Například, v případě telefonního hovoru, stiskněte tlačítko TIMESHIFT a program
je ukládán na pevný disk. Stisknutím PLAY začnete program opět sledovat z místa, ve kterém byl
přerušen. Záznam je možné sledovat i opakovaně. Soubor je uložen ve složce PVR.
16. MUTE – Vypíná zvuk.
17. FAV – Seznam oblíbených kanálů.
18. INFO – Po jednom stisknutí tohoto tlačítka se zobrazí Infořádek aktuálního programu. Stisknete-li
tlačítko ještě jednou, zobrazí se v horní části obrazovky okno s informacemi o aktuálním kanálu.
Po opětovném stisknutí okno zmizí.
19. EXIT – Zavírá aktuální menu a vrací se do předchozího menu.
20. OK – Tímto tlačítkem můžete vybrat položku v menu, seznamu titulků, jazyků kanálů, atd.
21. VOLUME + – Zvyšuje hlasitost, posun menu.
22. LIST (>>) – V DTV režimu zobrazuje seznam kanálů, v režimu media funkce rychlého přehrávání FF.
23. ALT (<<) – V DTV režimu přepíná aktuální kanál na naposledy přehrávaný, v režimu media funkce
rychlého přehrávání dozadu REW.
24. TV/RADIO – V DTV režimu přepíná mezi přehráváním televize a rádia. V režimu media spouští
přehrávání.
25. PAUSE – Slouží k pozastavení aktuálně přehrávaného záznamu.
26. ZOOM – Zvětšuje/zmenšuje obraz na obrazovce.
27. DEVICE – Zobrazí seznam úložných zařízení USB nebo SD/MMC kartu pro ukládání záznamů.
28. PREVIEW – V DTV režimu zobrazí náhled programů.
29. SCAN GO TO – V DTV režimu spustí automatické ladění programů. V módu médií funkce Jdi na
pozici.
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ZÁKLADNÍ FUNKCE

2. ZÁKLADNÍ FUNKCE

2.6 Zobrazení informací o programu

2.1 Pomocné informace

Stisknutím tlačítka INFO se zobrazí okno s informacemi o aktuálním programu.

V oknech EPG, MENU, LIST, TELETEXT a GAME můžete tlačítkem INFO zobrazovat pomocné informace o aktuálních funkcích.

2.2 Vypnutí / zapnutí přijímače
Abyste zabránili poškození přístroje, měli byste přijímač zapojovat takto:
• Vložte baterie do dálkového ovládání.
• Zapojte k přijímači DC adaptér.
• Zapojte přijímač k televizoru.
• Zapojte anténu.
• Zasuňte síťový kabel adaptéru do zásuvky s napětím AC 100-250V.
• Stiskněte tlačítko POWER.
Zapnutí
Když je přístroj v pohotovostním režimu, zapnete jej tlačítkem POWER.
Vypnutí
Když je přístroj zapnutý, tlačítkem POWER jej přepnete do pohotovostního režimu.

2.7 Předchozí přehrávaný kanál
Stisknutím tlačítka ALT se aktuální kanál přepne na kanál naposledy přehrávaný.

2.3 Zvýšení / snížení / vypnutí hlasitosti zvuku
Pomocí tlačítek VOL+/- můžete upravovat hlasitost zvuku. Na obrazovce se zobrazí, na jaké úrovni je
zvuk aktuálně nastaven.
Stisknutím tlačítka MUTE vypnete zvuk. Opětovným stisknutím tlačítka zvuk zapnete.

2.4 TV / RADIO
Tlačítkem TV/RADIO přepínáte mezi přehráváním televizních/rádiových kanálů.
Mezi televizními a rádiovými kanály můžete také přepínat pomocí programového průvodce.

2.8 Přepínání formátu obrazu
Tlačítkem TV FORMAT můžete formát obrazu přepínat mezi 16:9, 4:3LB, 4:3PS.

2.9 Přepínání jazyků programů
Tlačítkem LANGUAGE můžete přepínat mezi jazyky aktuálního programu.

2.10 Zvětšení obrazu
2.5 Přepínání programů
Přepínat na následující/předchozí program v seznamu můžete pomocí šipek nahoru/dolů. Pokud máte
nastaveny oblíbené programy, můžete do jejich seznamu vstoupit tlačítkem FAV. V seznamu se pohybujete pomocí šipek nahoru/dolů.
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Stisknutím tlačítka ZOOM můžete aktuální obraz zvětšit. Na obrazovce se bude také zobrazovat aktuální zvětšení (ZOOM2 – 2x zvětšeno, ZOOM3 – 3x zvětšeno, ... ZOOM1/2 – ½ x zvětšeno, ...). ZOOM
OFF – návrat do původního obrazu.
Pro zvětšování a zmenšování obrazu používejte šipky nahoru/dolů/doprava/doleva.
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2.11 EPG (elektronický průvodce programem)
Stisknutím tlačítka EPG vstoupíte do Elektronického průvodce programem. Můžete si vybrat ze dvou
režimů: denní a týdenní.

Týdenní režim:
Pro vstup do týdenního režimu stiskněte zelené tlačítko. Programy a informace o nich se zobrazí v časovém rozsahu jednoho týdne.

Denní režim:
• Oblast 1 zobrazuje aktuální režim – denní nebo týdenní.
• Oblast 2 zobrazuje seznam dat a časů.
• Oblast 3 zobrazuje datum a týden.
• Oblast 4 zobrazuje seznam programů. Přepínat mezi programy můžete pomocí šipek nahoru/dolů.

• Pomocí šipek (dvojitých šipek) doleva/doprava můžete přepínat mezi neděle – sobota v oblasti 3.
• Přepínat mezi programy v oblasti 5 můžete šipkami nahoru/dolů.
• Pomocí šipek doleva/doprava můžete přepínat mezi informacemi v různých časových rozsazích
v oblasti 6.

• Oblast 5 zobrazuje časový rozsah a informace o programu. Dvojitými šipkami doleva/
doprava můžete přepínat mezi časovým rozsahem a programovými informacemi na denní nebo
týdenní bázi.
• Oblast 6 zobrazuje detailní informace o vybraném programu.
• Oblast 7 zobrazuje pomocné informace.
• Pro přepínání mezi oblastmi 4 a 5 použijte šipky doleva/doprava.
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Když se kurzor zastaví v oblasti 5 v denním režimu nebo v oblasti 6 v týdenním režimu, můžete zobrazit
detailní informace o aktuálním programu stisknutím žlutého tlačítka. Pro vstup do menu Časovače pro
nahrávání programů stiskněte modré tlačítko.
Pro návrat z menu EPG stiskněte tlačítko EXIT.
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2.12 Teletext
Pokud chcete zobrazit teletext, stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko TEXT.

•
•
•
•

Na požadovanou stranu můžete přejít zadáním odpovídajícího 3-místného čísla.
Na následující stránku přejdete šipkou dolů, na předchozí šipkou nahoru.
O 100 stran dozadu se posunete šipkou doleva, o 100 stran dopředu šipkou doprava.
Pro návrat do předchozího menu stiskněte EXIT.

2.13 Titulky
Titulky jsou přednastaveny jako vypnuté. Pokud je chcete zobrazit, stiskněte tlačítko SUBTITLE. Zobrazí
se menu titulků. Šipkami doleva/doprava zapínáte/vypínáte titulky, šipkami nahoru/dolů vybíráte jazyk
titulků.

2.14 Hry
Pro vstup do menu her stiskněte tlačítko GAME. Můžete si vybrat mezi různými hrami.
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2.15 Nahrávání
Jsou 2 způsoby, jak nahrát program. Buď přímým spuštěním záznamu nebo pomocí EPG. Předtím než
začnete nahrávat, vyberte zařízení, na které se má záznam ukládat. Stiskněte tlačítko DEVICE a zobrazí
se seznam úložných zařízení. Šipkami nahoru/dolů vyberte zařízení a stiskněte OK.

Přímé nahrávání
Po výběru zařízení stiskněte tlačítko EXIT. Stisknutím tlačítka REC se začne ihned nahrávat aktuální
spuštěný program. Během nahrávání bude na obrazovce zobrazen symbol REC. Pokud bude signál slabý, zobrazí se zpráva: Nahrávání pozastaveno. Pro ukončení nahrávání stiskněte opět tlačítko STOP.
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Nahrávání pomocí EPG
Nastavit EPG nahrávání můžete dvěma způsoby. V menu EPG vyberte časovač, modrým tlačítkem
nastavte okno časovače. Jakmile nastavíte, že se má po spuštění začít program nahrávat, máte nastaveno jedno nahrávání.
V menu Konfigurace můžete také vstoupit do menu EPG nahrávání. Ať už nastavujete časovač nahrávání přes jakékoliv menu, postup je vždy stejný. Vyberte číslo záznamu, které zadáváte (1 – 10), vyberte
režim záznamu (jednou, denně nebo týdně), zadejte datum a čas záznamu a také délku průběhu záznamu. Čas, kdy se má začít nahrávat, musí být pozdější než aktuální čas.

16

HLAVNÍ MENU

3. HLAVNÍ MENU
DVB-T přijímač obsahuje pomocné uživatelské rozhraní, které usnadňuje provádět některé funkce.
Kroky obsluhy: Stiskněte tlačítko MENU, vstoupíte do hlavního menu.

2.16 Správce disku
V tomto menu můžete mazat nebo přehrávat nahrané záznamy. V hlavním menu vyberte menu Správce
disku.
• Pokud na obrazovce není zobrazeno žádné menu, tlačítkem MENU vstoupíte do hlavního menu.
Vybrána je vždy první položka menu.
• Pro návrat do předchozího menu nebo pro ukončení hlavního menu stiskněte tlačítka MENU nebo
EXIT.
• Tlačítko OK: Pokud stisknete tlačítko OK, otevře se vybraná položka menu.
• Šipkami doleva/doprava se v menu pohybujete doleva/doprava.
• Šipkami nahoru/dolů se v menu pohybujete nahoru/dolů.
• Tlačítkem EXIT zavřete všechna menu.

17
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SPRÁVCE KANÁLŮ

4. SPRÁVCE KANÁLŮ
Přijímač nabízí efektivní funkci programového manažera, kde můžete programy mazat, označovat, přesunovat nebo zamykat. V manažeru jsou dva různé seznamy – pro televizní a rádiové kanály.
Na stránku můžete vstoupit pomocí MENU – DVBT - Správce kanálů.

kanál. Po seznamu kanálů se pohybujete šipkami nahoru/dolů.
Do seznamu oblíbených kanálů vstoupíte stisknutím červeného tlačítka.
Vymazat kanál můžete stisknutím zeleného tlačítka.
Zadat přeskakování kanálu (při procházení seznamu) můžete pomocí žlutého tlačítka.
Zamknout kanál můžete pomocí modrého tlačítka.
Vybrat kanál, který chcete přejmenovat, můžete pomocí šipek nahoru/dolů, šipkami doleva/doprava
vstoupíte do okna Přejmenování kanálu.
• Přednastavené heslo je 0000.
• Pro návrat do předchozího menu stiskněte tlačítko EXIT.

•
•
•
•
•

Třídění kanálů

Organizace kanálů

• Pokud kanál není v seznamu, zobrazí se oznámení: Kanál není dostupný.
• Kanály v seznamu můžete třídit třemi způsoby: Podle země, podle FTA (jen kódované, jen nekódované, všechny) nebo podle abecedy (od A do Z, nebo od Z do A).
• Typ vyberte pomocí šipek nahoru/dolů. Parametry řazení nastavte pomocí šipek doleva/doprava.
• Třídění spusťte tlačítkem OK.
• Pro návrat do předchozího menu stiskněte tlačítko EXIT.
Seskupení kanálů
• Pokud kanál není v seznamu, zobrazí se oznámení: Kanál není dostupný.
• Kanály vybírejte šipkami nahoru/dolů.
• U každého kanálu můžete vybrat číslo (1-8), podle tohoto čísla jej přiřadíte do určité skupiny.
• Pro ukončení stiskněte EXIT.
• Pokud není kanál v seznamu, zobrazí se okno oznamující „Kanál není dostupný“.
• Menu Organizér kanálů má 4 položky: Oblíbené kanály, vymazat kanál, přeskakovat kanál, zamknout

19

20

Úprava kanálů

a) Název oblasti: šipkou doprava vstoupíte do seznamu Název oblasti, potom šipkami nahoru/dolů
vyberte název oblasti. Potvrďte OK.
b) Poskytovatel: Vyberte šipkami doleva/doprava.
c) Název kanálu: Šipkami doleva/doprava vstoupíte do menu Přejmenování kanálu.
d) Audio PID, Video PID, PCR PID. Tyto hodnoty nastavte pomocí číselných tlačítek 0-9.
e) Pro potvrzení nastavení stiskněte OK.
f) Pro ukončení stiskněte EXIT.
• Do menu Přejmenování kanálu vstoupíte stisknutím žlutého tlačítka.
Smazat vše

• Pokud v seznamu nejsou žádné programy, zobrazí se oznámení: Žádné programy.
• Stisknutím červeného tlačítka můžete vstoupit do menu přidání kanálu.

• Přednastavené heslo je 0000.
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INSTALACE

5. Instalace
V hlavním menu vyberte položku „Instalace“ a potvrďte OK.
V tomto menu můžete vybrat automatické vyhledávání, anuální vyhledávání a rozsah vyhledávání.
Přednastavené heslo je 0000.

• Po spuštění automatického vyhledávání vyhledá systém automaticky všechny programy jeden
za druhým podle jejich frekvence v dané oblasti.
• Vyhledávání můžete v jeho průběhu ukončit červeným tlačítkem nebo tlačítkem EXIT.
• Po nalezení programů a dokončení vyhledávání se menu ukončí a vyhledané programy se uloží.
• Pokud není nalezen žádný program, v seznamu s neobjeví žádná položka. Vyhledávání ukončíte
tlačítkem EXIT.

5.2 Manuální vyhledávání
Pokud se vyznáte v digitální televizi a znáte frekvence programů, které chcete vyhledat, vyberte manuální vyhledávání. Parametry vyhledávání můžete také zadat následovně: MENU – DVBT – Instalace
– Manuální vyhledávání.

5.1 Snímání oblasti
Snímání oblasti (automatické vyhledávání) je inteligentní funkce pro vyhledávání programů, která dokáže
vyhledat všechny dostupné kanály. Přednastavená země (oblast) je země, ve které se nacházíte. Do
menu automatického vyhledávání můžete také vstoupit následovně: Hlavní menu – DVBT – Instalace
– Snímání oblasti.
• Přesuňte postupně kurzor na parametry, které chcete změnit a pomocí šipek doleva/doprava nebo
číselných tlačítek zadejte požadované hodnoty.
• Aby se mohly programy vyhledat, musíte zadat všechny z následujících parametrů:
• Název kanálu, frekvence a šířka pásma.
• Pro ukončení menu stiskněte EXIT.
• Pro manuální vyhledávání stiskněte OK.

5.3 Ladění dle rozsahu
K určení rozsahu vyhledávání musíte zadat následující parametry: počáteční frekvence, konečná frekvence a šířka pásma.
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KONFIGURACE

a pomocí šipek doleva/doprava vyberte požadovaný jazyk nebo tlačítkem OK zobrazte okno s výběrem
jazyků.

6. Konfigurace
Tato funkce nabízí individuální nastavení určené vašim potřebám. Do menu vstoupíte následovně:
MENU – DVBT – Konfigurace.

• Šipkami nahoru/dolů vyberte požadovanou položku a stiskněte EXIT pro ukončení.
• Jakmile změníte jazyk OSD, veškerá menu se ihned zobrazí v novém jazyce.
• Po změně jazyka OSD se automaticky změní také země pro vyhledávání kanálů a jazyk zvuku. Tyto
položky můžete zase změnit zpět.

6.2 Nastavení typu TV
Typ TV můžete nastavit podle programu, který sledujete. Vyberte položku Typ TV a potvrďte tlačítkem
OK.

6.1 Nastavení jazyka OSD
Systém podporuje uživatelské rozhraní v několika jazycích. Přesuňte kurzor na položku Jazyk OSD
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•
•
•
•
•
•
•

Režim zobrazení: AUTO, PAL, NTSC.
Poměr stran: 4:3LB, 4:3PS, 16:9.
Video výstup: CVBS, RGB.
Jas: 0 – 100%.
Kontrast: 0 – 100%.
Zbarvení: -6 – +6.
Saturace: 0 – 12.

6.3 Nastavení systému
V tomto menu můžete provádět různá nastavení systému. Menu spustíte následovně: MENU – DVBT
– Konfigurace – Nastavení systému.

• V tomto menu můžete nastavit režim času, datum, čas, časové pásmo a letní čas.

6.5 Časovač (budík)
Pokud chcete, aby se určitý kanál spustil v určitou dobu, nebo aby vás přijímač upozornil na některé
důležité události (narozeniny, ...), můžete nastavit časovač.

•
•
•
•
•
•

Nastavení EQ: nastavení zvukových efektů.
Surround: nastavení efektů scény.
Aktivní anténa: pro napájení 5V k aktivní anténě.
JPEG efekt: vypnout/zapnout.
Oblast: zadejte oblast.
Auto Standby.

6.4 Nastavení času
Do menu nastavení času se dostanete následovně: MENU – DVBT – Konfigurace – Čas.
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HRY

6.6 Nastavení hesla
Pokud potřebujete z nějakého důvodu změnit heslo, můžete to provést v tomto menu.

7. Hry
• Zadejte heslo a potvrďte OK.
• Zadejte nové čtyř-místné heslo. Přednastavená hodnota je 0000.
• Zadejte staré heslo a systém potvrdí úspěšné zadání nového hesla. Po opětovném zadání nového
hesla pro kontrolu systém opět potvrdí úspěšné zadání. Pokud se potvrzovací heslo liší od původně
zadaného hesla, systém znovu požádá o zadání potvrzovacího hesla.
• Zadávání nového hesla můžete v průběhu zadávání zrušit.
• Pokud bylo zadávání nového hesla úspěšné, bude se systém nyní pamatovat pouze nové heslo.

Přijímač nabízí 3 hry.

7.1 Box man

6.7 Tovární nastavení
Pokud chcete vymazat veškeré programové nastavení, které jste provedli nebo vymazat úplně všechna
provedená nastavení, vyberte položku Tovární nastavení a potvrďte OK. Šipkami doleva/doprava vyberte požadovanou položku a potvrďte OK.
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PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ

•
•
•
•
•

Vyberte menu Hry a položku Box Man.
Pohybovat postavičkou můžete šipkami nahoru/dolů/doprava/doleva.
Pro opětovné spuštění hry stiskněte MENU.
Pro hraní těžší úrovně obtížnosti stiskněte OK.
Pro ukončení stiskněte EXIT.

7.2 Tetris
•
•
•
•
•
•
•

Vyberte menu Hry a položku Tetris.
Pohybovat kostičkou doleva/doprava můžete pomocí šipek doleva/doprava.
Šipkou nahoru můžete změnit orientaci kostičky.
Šipkou dolů posunete kostičku dolů.
Pro opětovné spuštění hry stiskněte MENU.
Pro pozastavení/opětovné spuštění hry stiskněte OK.
Pro ukončení hry stiskněte EXIT.

8. Přehrávač médií
Součástí přijímače je funkce přehrávání médií, která dokáže přečíst paměťové karty SD/MMC a USB
zařízení. USB zařízení, MP3 přehrávač nebo paměťovou kartu můžete k přístroji připojit pomocí konektoru. V současné době systém podporuje přehrávání běžných typů médií.

8.1 Základní funkce
Pomocí Přehrávače médií můžete poslouchat hudbu, prohlížet fotografie nebo sledovat videa. Tlačítkem
MENU vstupte do hlavního menu a vyberte typ média jako FILM, HUDBA nebo FOTO.

7.3 Chytni myšku

•
•
•
•
•

Tlačítkem OK můžete zobrazit soubory ve složce nebo spustit přehrávání souboru.
Filmy nebo videa můžete přehrávat pouze tehdy, pokud jste vybrali typ média jako FILM.
Hudbu můžete přehrávat pouze tehdy, pokud jste vybrali typ média jako HUDBA.
Fotky si můžete prohlížet pouze tehdy, pokud jste vybrali typ média jako FOTO.
Pro ukončení stiskněte EXIT.

• Vyberte menu Hry a položku Chytni myšku.
• Tlačítka se šipkami společně s tlačítky 1,2,3,4,5,6,7,8,9 VS, nahoru vlevo, nahoru doprostřed, nahoru vpravo, doprostřed vlevo, doprostřed vpravo, dolů vlevo, dolů doprostřed a dolů vpravo.
• Pro ukončení hry stiskněte EXIT.
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TECHNICKÉ SPECIFIKACE

8.2 Funkce tlačítek
• Tlačítka VOL+/-, MUTE, ZOOM mají stejnou funkci jako při běžném sledování televize.
• Tlačítko LANGUAGE přepíná zvuk mezi levý/pravý/stereo.
• Tlačítko ALT (s dvojitou šipkou doleva) slouží k rychlému přehrávání dozadu.

• Přehrávání posloupnosti: Při prohlížení fotografií (obrázků) můžete tlačítkem TV/RADIO spustit
režim přehrávání posloupnosti (obrázky se budou automaticky samy přepínat).
• Pro otočení fotografií použijte šipky doleva/doprava.
• Pro vertikální/horizontální prohlížení fotografií použijte šipky nahoru/dolů.
• Pro ukončení stiskněte EXIT.

9. Technické specifikace
Demodulace

COFDM: 2K and 8K

Kmitočtový rozsah

VHF:170 až 230 MHz

Šířka pásma

7M/8M

UHF:470 až 862 MHz

Vstupní signál

-78~ -10 dBm

Vstupní impedance

75 Ohm (RF konektor)

Video dekodér

MPEG2 compatible (Main Profile @ Main Level )
1,5 - 15Mb / s (720*576)
Standard NTSC / SECAM / PAL Compliant

Audio dekodér

MPEG2 Layer I & II

A/V výstup

Scart

Podporovaná média USB 1.1/ karty SD/MS/MMC; Jpeg, Mp3, Bmp, DivX (5.0 nebo vyšší), Xvid
Napájecí napětí

•
•
•
•
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Tlačítko s dvojitou šipkou doprava slouží k rychlému přehrávání dopředu.
Následující položka: Pro přechod na další položku (fotografii, skladbu,...) stiskněte tlačítko TEXT.
Předchozí položka: Pro přechod na předchozí položku (fotografii, skladbu,...) stiskněte tlač. LANG.
Režim opakovaného přehrávání: Tlačítkem REPEAT/SCAN vyberte režim přehrávání.

STB: +12V, 300mA; +5V, 1200mA; +3,3V, 600mA
Adaptér: AC 100V - 250V ~ 0,5A , 50/60 Hz

Příkon

< 8W

Formát záznamu

*.mpg

Datový tok záznamu Max. 6Mbps
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ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

10. Řešení problémů
Pokud přístroj nepracuje tak jak má, zde jsou některé možné příčiny a řešení.
Závada

Možné příčiny

Řešení

Přístroj je zapnutý, ale Zkontrolujte, zda je zástrčka adap- Pevně zastrčte zástrčku do zásuvky.
obrazovka je černá.
téru připojena ke zdroji napětí. Je
v zásuvce napětí?
„Žádný signál“

Je anténa správně nainstalována?
Je DTT zapojeno?
Vysílač je vypnut.
Příjem přístroje je něčím rušen.
Program je špatně nastaven.

STB vydává divný zvuk

Kanál obsahuje zvuk ve více jazy- Stiskněte tlačítko AUDIO nebo LANG
cích nebo více zvukových stop.
na dálkovém ovladači a vyberte správnou zvukovou stopu nebo jazyk.

Přeinstalujte anténu a nastavte ji.
Zapojte DTT k STB.
Počkejte, až se vysílač spustí.
Počkejte, až rušení zmizí.
Nastavte správné parametry přijímaných programů v menu nastavení systému.

Tipy:
Pokud problém, který máte, nelze vyřešit pomocí tabulky řešení problémů, kontaktujte kvalifikovaného
odborníka. Nikdy se nepokoušejte přístroj sami opravovat. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem
nebo k poškození přístroje.
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