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1. BEZPEČNOSŤ 

Tento HD prijímač bol vyrobený v súlade s 
medzinárodnými bezpečnostnými normami. 
Prečítajte si prosím nasledujúce bezpečnostné 
opatrenia. 
Sieťové napájanie: 100 - 250V AC 50/60 Hz 

Preťaženie: Nepreťažujte zásuvky, 
predlžovací kábel alebo adaptér. Môže to 
spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým 
prúdom. 
KVAPALINY : Uchovávajte prijímač mimo 
kvapalín. Prístroj nesmie byť vystavený 
kvapkajúcej alebo striekajúcej vode a žiadne 
predmety naplnené tekutinami, napr. vázy 
nesmú byť umiestnené na prístroji. 
ČISTENIE: Pred čistením odpojte prijímač 
zo zásuvky. Používajte mäkkú vlhkú 
handričku (bez rozpúšťadla) na čistenie 
prijímača. 
VETRANIE: Otvory v hornej časti prijímača 
musia zostať odkryté, aby sa umožnilo 
správne prúdenie vzduchu do jednotky. 
Neumiestňujte prijímač na mäkký povrch 
alebo koberec. Nevystavujte prijímač  
priamemu slnečnému svetlu, ani ho 
neumiestňujte v blízkosti vykurovacieho 
telesa. Neukladajte elektronické prístroje na 
prijímač. 
PRÍSLUŠENSTVO: Nepoužívajte žiadne 
príslušenstvo ktoré sa neodporúča, pretože 
môže  ohroziť alebo poškodiť prijímač. 
PRIPOJENIE ANTÉNY: Odpojte prijímač 
od siete pred pripojením alebo odpojením 
anténneho kábla. 
 
NEDODRŽANIE MÔŽE SPÔSOBIŤ 
POŠKODENIE PRIJÍMAČA. 
 

PRIPOJENIE K TV: Odpojte prijímač od 
siete pred pripojením alebo odpojením 
anténneho kábla. NEDODRŽANIE MÔŽE 
SPÔSOBIŤ POŠKODENIE TV. 
UMIESTNENIE : Prijímač umiestnite v 
interiéri a nevystavujte ho žiarenie, dažďu 
alebo slnku. 
 
2. ÚVOD  

Ďakujeme vám za zakúpenie tohto prijímača. 
Tento HD prijímač je plne kompatibilný 

s medzinárodnými DVB normmami a teda 
prenáša digitálne obrázky, zvuky, 
informačných sprievodcov a teletext priamo k 
televízoru cez pozemné (THD-3000) 
vysielanie. Teraz môžete pohodlne prijímať 
digitálne pozemné vysielanie vo vašej 
kancelárii alebo u Vás doma. Môžete sa tešiť 
na zaujímavé hry vložené v prijímači.  
V sekcii služby vyhľadávania sú k dispozícii  
automatický aj manuálny režim vyhľadávania. 
Môžete uložiť až 6000 televíznych a 
rozhlasových staníc a triediť ich pomocou 
funkcií „Obľúbené“ (Favorite),   
„Uzamknúť“ (Lock), „Odstrániť“ (Delete), 
„Premiestniť“ (Move),  „Triediť“ (Sort).  
Menu podporuje viacero jazykov. Všetky 
funkcie možno vykonať pomocou diaľkového 
ovládania a niektoré funkcie sa dajú vykonať aj 
pomocou predného panela. Prijímač je ľahko 
ovládateľný a prispôsobivý pre budúci pokrok. 
Uvedomte si, že nový softvér môže zmeniť 
funkcie prijímača. Ak máte akékoľvek 
problémy týkajúce sa fungovania vášho 
prijímača, nájdete ich v príslušnej časti tejto 
príručky, vrátane časti 'Problémy'. Táto 
príručka vám poskytne užitočné informácie o 
používaní prijímača. 

1. Ochrana životného prostredia 

Upozornenie! 
Váš produkt ich označený týmto 
symbolom. To znamená, že 
použité elektrické a 
elektronické výrobky by sa 
nemali zmiešavať s bežným 

domácim odpadom. Pre tieto produkty existuje 
samostatný zberný systém. 
 
Informácie o likvidácii pre užívateľa v 
Európskej únii 
S použitými elektrickými a elektronickými 
zariadeniami sa musí nakladať samostatne 
v súlade s legislatívou, ktorá požaduje správne 
zaobchádzanie, obnovu a recykláciu použitých 
elektrických a elektronických zariadení. 

Podľa implementácie v členských krajoch únie 
môžu domácnosti v EU vrátiť použité 
elektronické zariadenia v špeciálnych zberných 
dvoroch, alebo priamo u vybraných predajcoch 
(ak si zakúpite nový výrobok).  
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  Dôkladne si preštudujte 

návod na použitie pred použitiam prístroja! 
 
 
3. VLASTNOSTI 

� Plne MPEG DVB-T/C (H.264) HD 
kompatibilný 

� Programovateľných 6000 kanálov (TV a 
Radio)  

� podpora viacjazyčného textu v menu  
� prepínanie kanálov za menej než 1 

sekundu  
� úprava zoznamu kanálov  
� Editácia zoznamu “obľúbených” kanálov 
� OSD 
� PIG funkcia 
� Elektronický programový sprievodca 

(EPG) pre informácie o programe 
� Podpora titulkov 
� Podpora teletextu prostredníctvom VBI a 

softvérovou emuláciou 
� Rodičovský zámok podľa stanice   
� Prenos programových a kanálových 

informácií z prijímača do prijímača 
� Zabudované hry  
� S / PDIF pre digitálne audio alebo 

� Dolby Digital Bitstream výstup  
� HDMI HD Video/Audio výstup 
� Aktualizácia softvéru cez LAN port 

(voliteľné)  
� USB 2.0  
� LED Display pre info o službe 
� RTC (Real-Time-Clock) – reálny čas 
� LAN 10/100 Mbps Ethernet (voliteľné)  
� Časový posun - Time Shift  
� Nahrávanie videa 
� Nahrávanie jedného kanálu a časový 

posun ďalšieho(voliteľné) 
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4. Diaľkový ovládač 

Prijímač môžete zapnúť / vypnúť, pôsobiť na 
obrazovke, a používať rôzne funkcie pomocou 
klávesoých skratiek.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 POWER - Prepnutie vášho prijímača do 
pohotovostného alebo pracovného režimu.  

 MUTE - Použijte pre vypnutie a zapnutie 
zvuku.  
Numerické tlačítka -Použijte pre výber kanálov 
alebo pre vloženie nastavovaných parametrov. 

(TV / RADIO) - Prepne prijímač medzi TV a 
Rádio režimom.  

(ZOOM) -Stlačte tlačítko pre výber 
násobného zväčšenia, od x1 do x16.  

(PREVIOUS) -Prepne do predošlého menu 
nebo stavu.  

(AUDIO) -Nastaví zvukové kanály, vyberte 
režim zvuku; Ľavá, Pravá , Stereo, Mono.  
TV/SAT -Prijímač prepne mezi TV a satelitným 
režimom príjmu.  
(INFORMATION) - Zobrazí stav kanálu alebo 

rôzne informácie o programe.  
EPG(Electronic Program Guide) -Zobrazí 
Programového sprievodcu na obrazovke, ak je 
dostupný.  
MENU -Zobrazí Hlavné Menu na obrazovke 
alebo prepne do predošlého menu alebo stavu.  
EXIT - Zruší uskutočnené zmeny a vráti z menu 
do režimu sledovania.  
OK -Pre výber položky menu alebo pre uloženie 
nastavení.  
Tlačítka ��������-Pre úpravu hlasitosti zvuku alebo 
pre persun kurzoru vľavo a vpravo v menu.  
Tlačítka �������� -Pre zmenu kanálu alebo pre 
presunutie kurzoru hore a dole v menu.  
P+/P- -Presunie kurzor na ďalšiu alebo predošlú 
stránku v menu alebo v zozname kanálov.  

PIP (ČERVENÉ tlačítko) -Spustí funkciu 
obraz v obraze PIP.  

 Teletext (ZELENÉ tlačítko) -Zobrazí 
teletext, ktorý podporuje aktuálny kanál.  

 Subtitle(ŽLTÉ tla čítko) -Zobrazí titulky.  
(MODRÉ tla čítko) -Zobrazí viac kanálov. 

Potom môžete zvolit, který chcete sledovať 
pomocou tlačítok ���������������� a potvrdením 
tlačítkom OK.  
UHF -V prípade, že je váš TV prijímač 
pripojený cez RF Modulátor (UHF) vyberte 
výstupný kanál číslo CH21 a CH69 pomocou 
tlačítok hore a dole.  

(FIND)Nájdi - Použijte pre okamžité hľadanie 
zvolené podľa vlastnosti. 

(TIMER) Časovač -Stlačte tlačítko timeru pre 
vstup do menu timeru.  
P/N -Stlačte tlačítko P/N pre zmenu režimu 
zobrazenia medzi "AUTO", "PAL", "PAL-M", 
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"PAL-N", "NTSC", "HDMI 576i50", "HDMI 
480i60", "HDMI 576p50" a "HDMI 480p60". 
SAT -Zobrazí zoznam družíc.  
FAV(FAVORITE)”Ob ľúbené” -Pre nastavenie 
prijímača do režimu obľúbených, zobrazenie 
obľúbeného kanálu.  

 Archív -Tlačítko pre vstup do menu Správca 
súborov.  
TMS(Time Shift)” Časový posun” -Stlačte pre 
zobrazenie Time Shift informačného okna.  
 Play -Pre prehrávanie MP3, JPEG a nahraných 

súborov.  
 Stop -Pre zastavenie prehrávania 

MP3/JPEG/nahraného súboru a Time Shift.  
 PAUSE -Použijte pre výber funkcie zmrazenia 

obrazu. Stlačte znova pre pozastavenie obrazu.  
 Record -Zahájenie nahrávania.  
 FB -Pre funkciu rýchleho prehrávania späť.  
 FF -Pre funkciu rýchleho prehrávania vpred.  
 SB -Pre funkciu pomalého prehrávania späť.  
 SF -Pre funkciu pomalého prehrávania vpred.  

 
 
5. Predný panel 

 
 
POWER: Pre prepnutie vášho prijímača do 
pohotovostného alebo pracovného režimu.  
MENU : Pre vstup do hlavného Menu. 
Tlačítka �������� :Pre úpravu hlasitosti zvuku alebo 
pre persun kurzoru vľavo a vpravo v menu.  
Tlačítka ��������: Pre zmenu kanálu alebo pre 
presunutie kurzoru hore a dole v menu.  
OK:  Pre zobrazenie TV/Radio kanálov alebo pre 
potvrdenie v Menu.  
Remote Sensor (Senzor DO): Prijíma 
infračervený signál z diaľkového ovládača.  
Display: Zobrazuje pracovný stav prijímača.  
Power Led: Led napájania svieti na červeno, ak 
je prijímač v pohotovostnom režime.  
Signal Led: Led svieti, ak je prijímaný signál 
silný.  
Card Slot (Slot na kartu): Jeden slot CA 
Interface pre Conax, vložte smart kartu čipom 
hore! 
Common Interface: Jeden otvor pre CAM 
(dekódovací modul - voliteľné). 
 

6. Zadný panel 

 
 

Prosím preštudujte si tento obrázok pred tým, 
než začnete s pripojovaním prijímača. 
Nepripojujte zariadenie do napájania, pokiaľ 
nemáte všetky pripojenia skontrolované. 
Konfigurácia sa môže líšiť v závislosti od 
modelu 
 
AERIAL OUT: U možňuje pripojenie ďalšieho 
prijímača.  
AERIAL IN : Tento port je pre pripojenie 
koaxiálneho kábla od pozemnej antény alebo 
káblovej siete. 
TV :  Pre pripojenie TV cez SCART kábel. 
CVBS : Tento konektor RCA sa používa pre 
pripojenie externého video. 
AUDIO R/L :  Tieto RCA konektory slúžia na 
pripojenie ľubovoľného externého audio 
zosilňovača alebo systému. 
COAXIAL: Digitálne audio rozhranie, 
pripojenie k AV zosilňovaču cez S / PDIF 
vstupnú svorku. 
HDMI: Audio a video výstup pre TV s HDMI 
Jack vstupom. 
USB: USB 2.0 , pripojenie k USB pevnému 
disku alebo flash disku 
RS 232C SERIAL PORT: Používa sa na 
pripojenie vášho prijímača k počítaču pomocou 
sériového kábla. 
 
7. PRIPOJENIE ZARIADENÍ 

Sú tri možnosti ako pripojiť váš prijímač k iným 
TV zostavám. Pre najlepší výsledok 
doporučujeme použitie jedného z nasledujúcich 
postupov:  
1. Ak máte TV s vysokým rozlíšením obrazu, 
použijte pre pripojenie HDMI kábel. Pripojte 
jeden koniec káblu do HDMI konektoru 
prijímača a druhý koniec do TV. V tomto 
prípade neprepájajte zvuk, pretože HDMI 
konektor obsahuje aj prenos stereo zvuku alebo 
Dolby digital audio. 
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2. Pripojte jeden koniec SCART káblu do TV 
konektoru (SCART) na zadnej strane prijímača a 
druhý koniec do SCART konektoru na TV.  
3. Pripojte jeden koniec RCA kablu do RCA 
konektoru na zadnej strane prijímača a druhý 
koniec do RCA konektoru na TV. 
 
 

 
 
Nakoniec pripojte koaxiálny kabel z LNB do 
LNB IN vstupu na prijímači. 

S externým zvukovým / Hi-Fi systémom  
Pre pripojenie niektorých externých Audio Hi-Fi 
systémov prijímač obsahuje dva RCA konektory 
na zadnej strane, označené ako Audio L a R. 
Pripojte RCA stereo kábel z AUDIO L, R 
konektoru na zadnej strane prijímača do LINE, 
AUX, SPARE alebo EXTRA vstupu na Hi-Fi 
Systéme.  
 
 
8. ZÁKLADNÉ OVLÁDANIE 

8.1 Zapnutie STB 

Najprv stlačte Hlavný vypínač pre zapnutie 
zariadenia. Ak je STB používané prvý krát, 
spustí sa prehrávanie prvého kanálu zo 
základného Zoznamu kanálov. Inak sa spustí 
prehrávanie posledného sledovaného kanálu pred 
vypnutím. 
Často kladené dotazy:  
D: Napájanie STB je zapnuté a nie je v 
pohotovostnom režime, ale TV obrazovka nič 
neukazuje:  
O: Uistite sa, že TV je prepnuté na správny kanál 
video vstupu (nie na TV kanál). Napríklad, ak 
máte zariadenie pripojené k vstupu Video1 na 
TV, tak TV musíte prepnúť na kanál Video1.  
D: Napájanie STB je zapnuté a nie je v 
pohotovostnom režime, ale TV obrazovka 
ukazuje správu “No Signal”.  

O: To znamená, že vami vybraný kanál nemá 
signál. Môžete to napraviť niekoľkými 
spôsobmi:  
1 Kanál, ktorý ste vybrali, nie je na vašej 
pridelenej družici. Riešením je zmena kanálu.  
2 Signál aktuálneho TV kanálu je príliš slabý. 
Zkúste prepnúť na iný kanál zo silnejším 
signálom. Ak problém pretrváva, kontaktujte 
prosím miestneho predajcu alebo inú 
kvalifikovanú osobu.  
3 Použijte Dual LNB a zmeňte typ LNB.  

8.2 Pohotovostný režim 

1 Stlačením tlačítka napájania môžete prejsť do 
pohotovostného režimu.  
2 V pohotovostnom režime stlačte tlačítko 
napájenie znovu, zariadenie prepne do 
pracovného režimu a začne prehrávať posledný 
kanál.  
3 Užívateľ môže tiež ukončiť pohotovostný 
režim prepnutím tlačítka hlavného napájania.  

8.3 Ďalší / Predchádzajúci kanál  

Pri sledovaní stlačte tlačítko ��pre prepnutie 
kanálov. 

8.4 Hlasitosť 

Pri sledovaní stlačte tlačítko tlačítko ��pre 
nastavenie hlasitosti.  
 
8.5 Numerické tlačítka  

Pri sledovaní stlačte numerické tlačítka a OK na 
diaľkovom ovládači pre zmenu kanálov.  

8.6 Mute  

1 Stlačte tlačítko OK pre stlmenie zvuku a obraz 
bude pokračovať.  
2 Stlačte tlačítko Mute znovu pre zapnutie 
zvuku.  

8.7 Pause  

1  Pri prehrávaní stlačte tlačítko Pause [ � ], a 
obraz sa zastaví, ale zvuk kanálu bude 
pokračovať.  
2 Stlačte tlačítko Pause znovu a zobrazovaný 
snímok zmizne a bude zobrazené aktuálne 
vysielanie a zvuk bude zodpovedať sledovanému 
obrazu.  
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8.8 Recall  

Stlačte tlačítko RETURN [ ] pre prepnutie na 
predošle sledovaný kanál pred aktuálnym. 

8.9 Favorite 

1 Pri sledovaní stlačte tlačítko [FAV] a bude 
zobrazené okno “Favorite Group”(obľúbená 
skupina) na ľavej spodnej strane obrazovky, 
ktoré môžete vidieť takto: 

 
2 V okne “Favorite Group” môžete vybrať 
stlačením tlačítka ▲▼ a zvoliť stlačením OK 
obľúbené kanály.  
3 Tlačítkami ◄ ► a ▲▼ môžete použiť 
funkciu stránkovania “Page up/Page down”.  

 
Stlačte tlačítko Exit pre návrat do menu 
“Obľúbené”.  
 
Často kladené dotazy  
D: Prečo obrazovka po stlačení tlačítka FAV 
zobrazuje zprávu “Žiadny obľúbený kanál”?  
O: Pretože nemáte nastavený nijaký kanál ako 
“obľúbený kanál”. Prosím preštudujte odstavec 
Obľúbené.  

. 

8.10 Audio 

1 Pri sledovaní programu stlačením tlačítka 
Audio môžete otvoriť okno “Audio” na 
obrazovke.                 

1 Kurzor presuniete tlačítkami ▲▼ a 
prepnete tak každé vybrané pole stlačením 
tlačítok ◄ ►.  

2 Režim: Ľavý, Pravý, Stereo, Mono 

8.11 Information 

Pri sledovaní programu stlačte tlačítko Info a 
otvorte okno s informáciami pre zobrazenie 
detailov o aktuálnom kanále.  

 
8.12 EPG 

1 1 STB podporuje Elektronického 
Programového Sprievodcu (EPG), ktorý 
vám pomôže vybrať kanály podľa rôznych 
volieb. EPG dodáva informácie pre zoznam 
kanálov a časové impulzy 
spustenia/ukončenia pre podporované 
kanály. Stlačte tlačítko [EPG] pre 
zobrazenie okna EPG  

 
2 Použitím zeleného tlačítka zobrazíte viac 

podrobností o zvolenom kanále. Stlačte 
tlačítko Menu pre výstup. 
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3 Použitím žltého tlačítka zobrazíte viac 
podrobností o ďalšom programe na 
zvolenom kanále. Stlačte tlačítko Menu pre 
výstup. 

 
4 Stlačením Červeného tlačítka v  EPG menu 

zobrazíte “Plán”(Schedule) Menu. 
Tlačítkami ▲▼ môžete zvoliť “udalosť”. 
Tlačítkami ◄ ► prepnete dni. 

 
5 Stlačte Zelené tlačítko pre otvorenie okna 
časovača. Užívateľ môže meniť časovač ako 
chce. 

 
6 V menu EPG stlačte tlačítko Exit pre 

ukončenie okna EPG. 

8.13 TV/RADIO  

V TV režime stlačte tlačítko TV/RADIO   
pre prepnutie do Rádio režimu. V režime Rádio 
stlačte tlačítko TV/RADIO pre prepnutie do TV 
režimu.  

8.14 Zoznam kanálov(Channel List)  

1 Pri sledovaní programu stlačte tlačítko OK  
pre vstup do “Channel List”. 

 

 
 
2 Stlačte červené tlačítko alebo ◄ ► pre 

prepínanie medzi družicami alebo skupinou 
“Obľúbené”, ako je to znázornené nižšie: 

 

 
 
3 Stlačte Modré pre otvorenie okna 

“Triedenie”(Sort), ako je zobrazené nižšie.  
Tlačítkami ▲▼ zvýraznite výber a pre 
potvrdenie stlačte OK. 
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4  Možnosti triedenia sú: 
� Default: Triedenie podľa výsledku 
hľadania.  

� FTA/$:  Triedenie kanálov pomocou 
voľného a kódovaného vysielania. Voľné 
kanály budú na začiatku zoznamu 
kanálov a kódované kanály budú na 
konci zoznamu kanálov.  

� Lock: Zhrnie všetky uzamknuté kanály a 
zoznamy v poslednom zozname TV 
kanálov.  

� Name (A-Z): Triedenie v abecednom 
poradí, ignorovanie znaku “$”.  

� HD/SD: Triedenie podľa HD a SD 
sekvencie, HD kanály budú na začiatku 
zoznamu a SD kanály na konci. 

5  Tlačítkami �� zvýraznite zvolený kanál a 
výber   
    potvrďte stlačením OK. 
 6  Tlačítka P+/P- použite k prezeraniu 
zoznamu po 
    stránkách.  
7  Stlačte Exit pre výstup zo Zoznamu kanálov. 

8.15 Spánok(Sleep) 

1 Touto funkciou môžete nastaviť časovač 
spánku” sleep timer”. Keď nastavíte “sleep 
timer”, v nastavenom čase sa prijímač 
automaticky vypne do pohotovostného 
režimu. 

2 Stlačením tlačítka SLEEP môžete prepínať 
medzi režimom Sleep Timer 
zapnutý/vypnutý(On/Off)/10/30/60/90/120 
minút. 

8.16 P+/P- (Page Up/Page Down) 

Presunie kurzor na ďalšiu alebo predošlú 
stránku  
v zozname kanálov.  

8.17 TEXT 

1 V režime sledovania stlačte zelené tlačítko 
pre vstup do teletextu, ak to zvolený kanál 
podporuje. 

2 Ak zvolený kanál nemá teletextové 
informácie, na obrazovke sa objaví  “No 
Teletext Data”.  

8.18 Titulky(Subtitle) 

1 V režime sledovania stlačte žlté tlačítko pre 
prepnutie zapnutia/vypnutia titulkov. 

 
8.19 Nájsť (Find) 

 
1 V režime sledovania stlačením tlačítka 

Find(nájsť) otvorte okno “Find”, ktoré je 
znázornené vyššie.  
Stlačením tlačíto �� �� presuniete 
výber a stlačením tlačítka OK vložte do 
poľa požadovaný znak alebo písmeno.  

2 Po vložení všetkých znakov bude 
vyhľadaný kanál v zozname programov na 
ľavej strane zodpovedajúci vloženým 
znakom.  

3 Presuňte zvýraznenie na“OK” a stlačte OK 
tlačítko pre zatvorenie okna “Find” 
a môžete zvoliť kanál priamo zo zoznamu. 

8.20 Zoom 

1 Tlačítko Zoom [ 0/  ] umožňuje 
zväčšovať označenú oblasť na obraze. 



 
   

 
 

 
 
 

 10 

2 Stlačte znovu tlačítko Zoom a obraz bude 
postupne zväčšovaný na x1, x2, x4, x6, x8, 
x12, x16.  

3 Pri zväčšení “x2 ~ x16” pohybujte 
tlačítkami ◄,►/▲,▼zväčšeným obrazom.  

4 V režime zoom stlačte tlačítko Exit pre 
ukončenie funkcie “Zoom”. 

8.21 TV/RCA 

1 Stlačením TV/RCA  môžete prepínať 
medzi režimom TV a STB. 

8.22 Menu 

1 Stlačením MENU  môžete otvoriť menu,  
opustiť aktuálnu ponuku a vrátiť sa na 
predošlé menu alebo zavrieť okno. 
 

8.23 Video Formát 

1   Stlačením P / N (biele) tlačítka raz v 
režime sledovania sa zobrazí aktuálne video 
rozlíšenie,  opakovaným nepretržitým stlačením 
tohto tlačítka bude systém prepínať  výstup 
videa v poradí  "podľa zdroja-> podľa TV - > 
480i- > 480p- > 576i- > 576p- > 720P- > 1080i ".  

 

 
 

8.24 Exit 

1 Stlačením EXIT môžete opustiť aktuálne 
menu  a vrátiť sa na predošlé alebo zavrieť 
okno. 

9. Kanál(Channel) 

Keď stlačíte Menu, zobrazí sa nasledujúca 
tabuľka: 

 
1 Stlačte tlačítka ��pre výber položky v 

menu medzi Edit Channel(editácia 
kanálov), Installation (inštalácia), 
System(systém), Tools(nástroje), 
Game(Hry) a USB. 

2 Stlačte tlačítko OK  alebo �pre vstup do 
položky “Edit Channel”. Ak je Menu 
uzamknuté, zobrazí sa dialóg pre zadanie 
hesla. Prednastavené heslo je “0000”.  

3 Tlačítkami ��môžet voliť medzi TV a 
Rádio kanálom.  

4 Stlačte tlačítko Menu alebo �pre návrat do 
hlavného Menu. 

9.1 Zoznam TV kanálov 

Keď vstúpite do menu “Channel List”, zobrazí sa 
nasledujúca tabuľka: 

 
1 Stlačením tlačítok �� označte zvolený 

program pre náhľad v okne na pravej strane. 
2 Môžete stlačiť tlačítka P+/P- pre použitie 

prehliadania zoznamu po stránkách.  
3 Môžete stlačiť tlačítka �������� pre prepnutie 

“Program Group”(skupiny kanálov).  
4 Môžete stlačiť tlačítka Menu alebo Exit 

pre vstup do režimu sledovania.  
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5 5 Stlačením farebných tlačítok môžete 
použiť ich funkciu v menu “Channel 
Manager”.  
 

9.1.1 Skupiny (Group) 

 
1 Stlačte Červené tlačítko pre otvorenie okna 

“Group”(Skupina) zobrazeného vyššie  
2 Môžete stlačiť tlačítka �������� pre posun 

zvýraznenia a stlačiť tlačítko OK pre výber 
skupiny.  

3 3 Stlačením Červeného tlačítka alebo tlačítka 
Menu zatvorte zoznam“Group”.  

 
9.1.2 Preskočiť(Skip) 

 
1 V menu “TV Channel Manager” stlačte Zelené 

tlačítko a označte “skip mark” (znak 
preskočenia) na pravej strane zvýrazneného 
kanálu.  

2 Po uložení a ukončení “TV Channel Manager” 
menu bude kanál preskakovaný pri 
prepínaní kanálov pri sledovaní.  

 
9.1.3 Upraviť(Edit) 
Stlačte Žlté tlačítko a zobrazí sa okno pre 
vloženie hesla. Základné heslo je “0000” .  

 

9.1.3.1 Vymazať(Delete) 
1 V tomto menu stlačte Červené tlačítko pre 

označenie vymazania na pravej strane 
zvýrazneného kanálu.  

2 Stlačte Červené tlačítko znova a môžete zrušiť 
označenie pre vymazanie aktuálneho kanálu.  

3 Keď opustíte menu, zozbrazí sa otázka, či 
chcete uložiť uskutočnené zmeny. Vyberte 
Yes(Ano) pre uloženie zmien. 
1 V možnosti Názov“Name” stlačte OK  pre 

zobrazenie klávesnice, kde môžete zadať 
nový názov zvoleného kanálu. 

2 V možnosti “Video PID”, “Audio PID” a 
“PCR PID” môžete použiť numerické 
tlačítka priamo pre zmenu príslušných 
parametrov položiek. 

3 Po ukončení zmien presuňte zvýraznenie na 
Uložiť (Save) a stlačte OK  pre uloženie 
nastavení a vystúpte z menu. V opačnom 
prípade presuňte zvýraznenie na Exit  a 
stlačte OK  pre výstup bez uloženia zmien. 

9.1.3.2 Upraviť(Edit) 
Ak stlačíte žlté tlačítko, zobrazíte nasledujúce 
okno: 

 
1 Na položke “Name” stlačte tlačítko OK a 

zobrazíte klávesnicu pre úpravu názvu 
vybraného kanálu.  

2 Na položkách “Video PID”, “Audio PID” a 
“PCR PID” môžete vložiť číslice pre zmenu 
hodnoty podľa položky.  

3 Po zmene presuňte výber na položku 
“Save” a stlačte tlačítko OK pre uloženie 
upravených hodnôt a ukončenie režimu 
“Edit”. Inak presuňte výber na položku Exit 
a stlačte tlačítko OK pre opustenie režimu 
“Edit” bez uloženia uskutočnených zmien.  

9.1.3.3 Zámok(Lock) 
Stlačte Modré tlačítko pre označenie “lock 
mark”(znak uzamknutia) na pravej strane 
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zvýrazneného kanálu. Po uložení a ukončení 
menu bude prijímač žiadať vloženie hesla pre 
zobrazenie uzamknutých kanálov.  
9.1.3.4 Presunúť(Move) 
1 V tomto menu stlačte Biele tlačítko pre 

presúvanie výberu na pravej strane 
zvýrazneného kanálu.  

2 Stlačením tlačítok �� presuniete kanál. 
3 Stlačením tlačítka OK vložíte kanál na 

cieľové miesto.  
4 Keď opustíte menu, zobrazí sa otázka, či 

chcete uložiť uskutočnené zmeny. Vyberte 
“Yes” pre uloženie zmien.  

9.1.4 Triedenie(Sort) 

 
1 Stlačte Modré tlačítko pre otvorenie okna 

“Sort”(Triedenie) zobrazené vyššie. Tu 
nájdete niekoľko možností triedenia. 
Môžete stlačiť tlačítka ��pre presunutie 
výberu a stlačte tlačítko OK pre potvrdenie.  

2 Možnosti triedenia:  
� Default: Triedenie podľa výsledku 

hľadania. 
� Name (A-Z): Triedenie v abecednom 

poradí, ignorovanie znaku “$”.  
� Name (Z-A): Triedenie v abecednom 

poradí, ignorovanie znaku “$”.  
� FTA : Triedenie kanálov pomocou 

voľného a kódovaného vysielania. Voľné 
kanály budú na začiatku zoznamu 
kanálov a kódované kanály budú na 
konci zoznamu kanálov.  

� Lock: Zhrnie všetky uzamknuté kanály a 
zoznamy v poslednom zozname TV 
kanálov.  

� HD/SD: Triedenie podľa HD a SD 
sekvencie, HD kanály budú na začiatku 
zoznamu a SD kanály na konci. 

 
9.1.5 Obľúbené(Favorite) 

 
1 Stlačte Biele tlačítko pre otvorenie okna 

“Favorite”(obľúbené) zobrazené vyššie 
2 Môžete presunúť výber mezi 8 skupinami 

obľúbených pomocou tlačítok �� a 
stlačením tlačítka OK označíte ako 
obľúbenú na pravej strane vybranej 
obľúbenej skupiny.  

3 Stlačte OK na označenej Obľúbenej skupine 
a môžete vymazať existujúci obľúbený 
výber. 

4 Po označení stlačte tlačítko Exit pre návrat 
do “TV Channel List”(zoznam kanálov), 
zobrazia sa značky vedľa označených 
kanálov.  

 
9.1.6 Nájsť(Find) 

 
1 Stlačením tlačítka Find(nájsť) otvorte okno 
“Find” zobrazené vyšši.  
Stlačením tlačíto �� �� presuniete výber a 
stlačením tlačítka OK vložte do poľa 
požadovaný znak alebo písmeno.  
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2 Po vložení všetkých znakov bude vyhľadaný 
kanál v zozname programov na ľavej strane 
zodpovedajúci vloženým znakom.  
3 Presuňte zvýraznenie na OK a stlačte tlačítko 
OK pre ukončenie okna “Find” a vyberte priamo 
kanál zo zoznamu kanálov.  

9.2 Zoznam Rádio kanálov  

 (Radio Channel List) 
Ovládanie “Radio Channel List”  je rovnaké, 
ako v “TV Channel List”, je tu ale jeden bod 
odlišný: V režime “Radio Channel Manager” 
nie sú žiadne obrazové informácie a bude 
vždy zobrazené logo Rádio na pravej strane v 
okne náhľadu. 

 
 
 
10. Terestriálna inštalácia(Terrestrial 
Installation) THD- 3000 

 
StPress [OK] keylačte OK pre vstup do zvolenej 
položky. 

 
 
1. Môžete si vybrať šírku pásma podľa rôznych 
krajín. 
2. Môžete nastaviť tuner na 
ON/OFF(zapnuté/vypnuté). 
3. Stlačte tlačidlo [OK] na Terrestrial 
Installation pre zobrazenie nasledujúcej ponuky 
 

 
 
4. Režim vyhľadávania(Scan Mode). 
   1  Sú dve možnosti vyhľadávania kanálov, a 
to: “na základe kanálov a na základe 
frekvencie”. 
2  Ak skenujete UHF pásmo a región je 
"Francúzsko", rozsah kanálov je 21 až 69. Pri 
skenovaní pásma VHF a región je "Francúzsko", 
rozsah je  1 až 9. (Závisí to od regiónu). 
3  Po dokončení svojej modifikácie stlačte 
červené tlačítko pre vstup do scan menu a stlačte 
OK pre spustenie prehľadávania. 
4 Stlačte Exit pre ukončenie prehľadávania. 
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� LCN  
LCN režim dokáže kontrolovať kanál, či je 
triedený na základe sekvenčných informácií v 
dátovom toku. Možnosti sú:vypnúť/zapnúť 
pomocou tlačítok ��. 
 
11. Káblová inštalácia (Cable 
Installation) (CHD-3000) 

 
 
 Stlačte OK  pre vstup do zvolenej položky. 
1. Môžete voliť medzi režimom vyhľadávania 
“ručne”(manual) alebo “na slepo”(Blind Scan). 
2. Pre ručné zadávanie frekvencie použite 
numerické tlačitka DO. 
3. Pomocou numerických tlačítok na DO 
môžete zadať druhú frekvenciu, ak ste režim 
vyhľadávania zvolili “Blind scan”. 
4. Pomocou numerických tlačítok na DO 
môžete zadať prenosovú rýchlosť”Symbol 
Rate”. 
5. Môžete voliť hodnotu QAM(Kvadratúrna 
amplitudová modulácia) medzi 16QAM, 
32QAM, 64QAM, 128QAM a 256QAM. 

6. Môžete zapnúť alebo vypnúť NIT hľadanie, 
ak ste nastavili režim skenovania na “Manual 
Scan”. 
7. Po dokončení modifikácie stlačte OK  na 
položke vyhľadávanie pre vstup do menu 
skenovania. Stlačte  OK a začne sa 
skenovanie. 

 
 
11.1 Univerzálne rozhranie (Common 

Interface) - voliteľné 

 
Príjímač ponúka dva CI sloty pre použitie 
rôznych dekódovacích modulov a kariet(CAM & 
cards) pre sledovanie kódovaných kanálov. 
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Ponúkame toto zobrazenie pre detailné 
informácie o CAM a kartách vložených do 
slotov. Užívateľ môže kontrolovať všetky tieto 
informácie v závislosti na nápovede v dolnej 
časti každej ponuky. 
Poznámka: Všetky informácie zobrazené v tomto 
menu sú z CAM a karty. V prípade, že nie je 
niečo v poriadku, môže to byť problém CAM 
alebo karty. 
Pri správnom vložení CAM sa zobrazí správa na 
obrazovke, že CAM bol zistený prijímačom a je 
k dispozícii. 

 
 

11.2 CA Nastavenia 

 
Príjímač ponúka dva CA sloty pre použitie smart 
kariet so systémom CONAX pre sledovanie 
programov kódovaných v tomto systéme.  
Toto menu zobrazuje detailné informácie o 
vloženej karte. Užívateľ môže kontrolovať 
všetky tieto informácie v závislosti na nápovede 
v dolnej časti každej ponuky. 
 

 
 
Poznámka: Všetky informácie zobrazené v tomto 
menu sú z karty. V prípade, že nie je niečo v 
poriadku, môže to byť problém karty. 
Pri správnom vložení karty sa zobrazí správa na 
obrazovke, že karta bola zistená prijímačom a v  
"card info" menu budú zobrazené všetky 
dostupné informácie.  
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12.  Systém 

Keď vstúpite do menu”Systém”, zobrazí sa 
nasledujúce okno: 

 
V menu“Systém”: 

1 Stlačením tlačítok �� vyberiete položku 
menu medzi Language, TV System, Time, 
Timer, Channel Play Type, Startup Channel 
OSD Setting, Parental Lock.  

2 Stlačte tlačítko OK pre vstup do zvolenej 
položky.  

 
12.1 Jazyk (Language) 

Ak vstúpite do menu “Language” zobrazí se 
nasledujúce okno:  

 
 

1 Jazyk: stlačením tlačítok ��vyberiete 
jazyk. Jazyk môžete vybrať medzi: 
anglicky, francúzsky, nemecky, 
portugalsky, turecky, španielsky, poľsky a 
taliansky.  

2 Hlavný zvuk: Niektoré kanály vysielajú vo 
viac než jednom jazyku, z ktorých si môžete 
vybrať; pomocou tejto funkcie môžete 
nastaviť hlavný zvuk pre tento kanál. Keď 
budete sledovať kanál, ten bude používať 

zvuk, ktorý je vybraný ako “First  
Audio”(Prvý-hlavný zvuk), zariadenie tento 
jazyk zvuku bude prehrávať ako 
východiskový. Ak nebude k dispozícii 
požadovaný jazyk, tak zariadenie 
automaticky použije druhý jazyk zvuku. 
Vyberte jazyky zvuku mezi: anglicky, 
francúzsky, nemecky, rusky, arabsky, 
portugalsky, turecky, španielsky, poľsky a 
taliansky.   

3 Druhý zvuk : Ak kanál nepodporuje zvuk 
nastavený ako “First Audio”, ale podporuje 
zvuk nastavený ako “Second Audio”(druhý 
zvuk), zariadenie použije tento druhý jazyk 
zvuku ako východiskový. Ak podporované 
zvuky nesúhlasia ani s nastaveným v 
“Second Audio”, potom východiskový 
jazyk bude aktuálny prehrávaný kanálom. 
Vyberte jazyky zvuku medzi: anglicky, 
francúzsky, nemecky, rusky, arabsky, 
portugalsky, turecky, španielsky, poľsky a 
taliansky.  

4 EPG: Stlačením tlačítka �� vyberiete 
jazyk EPG.  

5 Jazyk titulkov: Stlačením tlačítka �� 
vyberiete jazyk titulkov.  

6 Teletext: Stlačením tlačítka ��   
 vyberiete jazyk teletextu.  

7 Stlačením tlačítka Exit vystúpite z menu 
“Language”.  

 
12.2 TV Systém 

Ak vstúpite do menu “TV System” zobrazí sa 
nasledujúce okno: 

 
1 Display Mode použijte pre prepínanie 

režimu zobrazenia na obrazovke. Tlačítkami 
�� môžete  prepínať  výstup videa 
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"podľa zdroja-> podľa TV - > 480i- > 
480p- > 576i- > 576p- > 720P- > 1080i ".  
Podľa zdroja znamená, že systém nastaví  
rozlíšenie  výstupu videa podľa 
prehrávaného  programu. Poznámka: 
Prepínanie rozlíšenia môže spôsobiť, že 
obrazovka bude čierna  po dobu 
niekoľkých sekúnd.  
Rozlíšenie môžete tiež zmeniť viackrát 
stlačením tlačidla V. FORMAT .  

Aspect Mode použijte pre prepínanie pomeru 
obrazu. Tak môžete vybrať z nasledujúcich 
možností: 4:3 PS / 4:3 LB / 16:9. Stlačením 
tlačítok �� vyberte niektorý režim. 16:9 
bude poskytovať užívateľovi režim poštovej  
schránky(letter box mode). Znamená to, že 
ak užívateľ použije  16:9 TV na plné 
zobrazenie obrazu  4:3, systém stlačí 
širokouhlú obrazovku aby bol obraz úzky a 
na pravej a ľavej strane bude čierny pruh. 
Auto znamená, že systém nebude robiť 
preklad pomeru strán, 16:9 obraz bude mať  
dobré zobrazenie na TV 16:9, ale bude príliš 
úzky na TV 4:3, a  4:3 obraz bude príliš 
široký na TV 16:9, ale bude dobré 
zobrazený na  4:3 TV. 

2 Video výstup: Stlačte tlačidlo ◄  ► a  
vyberte RGB alebo YUV. 

3 RF systém a RFchannel použite pre 
nastavenie výstupného VHF/UHF signálu 
TV RF modulátora  a režimu TV systému. 
Ak je TV staršieho typu a nepodporuje 
CVBS/YPbPr/HDMI, môžete použiť TV RF 
kábel pre prepojenie TV(TV Antenna input) 
s prijímačom(TV RF output).   

4 Digital Audio Out je pre nastavenie SPDIF 
a HDMI digitálneho audio výstupu s 
možnosťou prepínania medzi LPCM Out, 
Auto tlačítkami ��.  
LPCM Out znamená, že systém dekóduje 
AC3 alebo PCM audio dáta doLPCM, 
digitálny audio decóder alebo HDMI TV 
bude mať LPCM digitálne audio dáta.  
Auto znamená, že systém zistí čo vie HDMI 
TV dekódovať a zvolí tieto dáta. Ak HDMI 
TV vie dekódovať AC3, systém zvolí 
výstupné RAW dáta, ak HDMI TV vie 
dekódovať len LPCM, systém bude 
dekódovať len AC3 a LPCM pre výstup.  

5 Stlačením tlačítka Exit vystúpite z menu 
“TV System”.  

12.3 Local Time Setting 

Ak vstúpite do menu “Local Time Setting”, 
zobrazí sa nasledujúce okno: 

 
1 GMT Usage: Táto položka umožňuje 

potvrdenie použitia GMT. Stlačením 
tlačítka ��prepnete medzi “On/Off”.  

2 Položka “GMT Offset” sa dá nastaviť, len 
ak je položka “GMT Usage” nastavená na 
“Yes”. Stlačením tlačítka �� prepnete 
hodnotu “GMT Offset” v rozmedzí “-12:00 
~ +12:00”, postupné zvyšovanie po pol 
hodinách.  

• Stlačte �� pre zohľadňovanie Letného 
času na on alebo off.  

• Položky “Date” a “Time” sa dajú nastaviť, 
len ak je položka “GMT Usage” 
nastavená na “No”. Stlačením tlačítok 
�� presuniete zvýraznenie a použitím 
numerických tlačítok vložíte hodnotu.  

• Ak aktuálny kanál poskytuje aktuálne 
informácie o čase, tak bude zobrazený 
aktuálny čas po vstupe do menu “Time”. 
Ak kanál neposkytuje informácie o čase, 
musíte vložiť dátum a čas ručne.  

• Stlačením tlačítka Exit vystúpite z menu 
“Local Time Setting”. 

 
12.4 Timer  

Stlačením tlačítka Enter vstúpite do menu 
Timer.  

3 Aktuálne časové informácie budú 
zobrazené v prvom stĺpci; ak je aktuálny čas 
nesprávny, prosím nastavte ho v položke 
“Time”.  
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4 Timer Number: Stlačením tlačítok �� 
nastavíte číslo timeru, najvyšší počet 
položiek je 8.  

5 Timer Mode: Tu nájdete niekoľko režimov 
nastavenia Timeru: Off, Once, Daily, 
Weekly, Monthly a Yearly (Vyp., Raz, 
Denne, Týždenne, Mesačne a Ročne).  

6 Timer Service: Tu nájdete dve voľby pre 
nastavenie “Timer Service”: “TV Channel” 
a “Radio Channel” (nastavenie timeru pre 
zmenu kanálu a Wakeup/Sleep) a Message 
(správa upozornenia).  

7 Ak vstúpite do možnosti “Channel” 
(nastavenie timeru pre zmenu kanálu a 
Wakeup/Sleep) v menu “Timer Service” 
zobrazí sa nasledujúce okno:  

 
 

� Channel: stlačte tlačítko OK pre 
vstup do zoznamu kanálov a zvoľte 
kanál, ktorý chcete nastaviť.  

� Date: použijte numerické tlačítka pre 
vloženie datumu zapnutia.  

� On Time: použijte numerické tlačítka pre 
vloženie času zapnutia. Po nastavení času 
zapnutia bude zariadenie v tomto čase 
prepnuté na kanál nastavený pri zapnutí, 
aj keď bude zariadenie v pohotovostnom 
režime alebo budete sledovať iný kanál.  

� Duration : Nastavenie času trvania v 
položke “Duration”. Zariadenie sa 
automaticky po prepnutí vypne do 
pohotovostného režimu po uplynutí času 
trvania. Ak nechcete použíť túto funkciu, 
nastavte čas trvania na 00:00.  

� Ak vyberiete možnosť “Message” 
(správa upozornenia) v položke “Timer 
Service”, zobrazí sa nasledujúce okno:  

 
� Wakeup Message: stlačte tlačítko 

��pre výber správy upozornenia ako 
Birthday, Anniversary a General.  

� Date: môžete použiť numerické tlačítka 
pre nastavenie času zapnutia.  

� On Time: použitím numerických tlačítok 
vložte čas zapnutia. Po nastavení času 
zapnutia zariadenie v tomto čase zobrazí 
správu s upozornením, aj keď bude 
zariadenie v pohotovostnom režime alebo 
budete sledovať iný kanál.  

� Správa bude vždy zobrazená na 
obrazovke. Stlačením Exit ju zatvoríte.  

� Stlačením tlačítka Exit opustíte aktuálne 
menu.  

 
12.5 Uvítací kanál (Startup Channel) 

Stlačte OK pre vstup do “Startup Channel” 
menu a zobrazí sa nasledujúce okno: 
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� Ak je “Boot on Channel” nastavený na 
“On”, potom môžete nastaviť dve 
nasledujúce položky. Ak je nastavený na 
“Off”,  “Boot on Channel” nebude 
funkčný.  

� V položke “Mode” môžete nastaviť 
“Startup Channel” z režimu “TV channel” 
alebo z režimu “Radio channel”.  

� V menu “Startup Channel” stlačte tlačítko 
OK pre zobrazenie zoznamu kanálov a výber 
kanálu, ktorý chcete zobraziť pri zapnutí 
zariadenia, stlačením tlačítka OK znova 
potvrdíte výber.  

 
12.6 Typ prehrávania kanálu (Channel Play 

type) 

 
1 Stlačením tlačítka OK vstúpite do menu 

“Channel Play Type” a môžete vybrať 
“playing channels”(prehrávané kanály) ako 
“Free”(voľné), “Scrambled”(kódované) alebo 
“All”(všetko).  

2 2 Napríklad: Ak vyberiete “Free”, pri 
sledovaní budú všetky kódované kanály 
preskakované pri prepínaní kanálov tlačítkami 
��.  

3 3 Stlačením tlačítka Exit vystúpite z menu 
“Channel Setup”.  

 
12.7 OSD nastavenie (OSD Setting) 

Ak vstúpite do menu “OSD Setting” zobrazí sa 
nasledujúce okno:  

 
   

1 Subtitle Display: Stisknutím tlačítka �� 
vyberiete “On” alebo “Off”. Ak aktuálny 
kanál obsahuje informácie o titulkoch, 
zobrazia sa keď je táto funkcia nastavená na 
“On”. Ak je táto funkcia nastavená na “Off”, 
nezobrazí se žiadna informácia o titulkoch, 
aj keď kanál titulky podporuje.  

2 OSD Timeout: Ak pri sledovaní prepnete 
kanál, zobrazia sa niektoré informácie o 
aktuálnom kanále v spodnej časti obrazovky. 
Dobu zobrazovania tejto informácie na 
obrazovke môžete nastaviť použitím tlačítok 
��. Rozmedzie nastavenia času je “1 
sekunda ~ 10 sekúnd”.  

3 OSD Position: ovládanie zobrazenia 
polohy informačného okna pri sledovaní. 
Môžete vybrať “bottom”(spodná časť) alebo 
“top”(horná časť).  

4 OSD Transparency: Okrem nastavenia 
“OSD Menu Style” môžete nastaviť aj 
priehľadnosť OSD. Stlačením tlačítok 
��vyberte hodnotu. Je päť možností 
priehľadnosti, 10%, 20%, 30%, a 40% a 
“NO” (nepriehľadné).  

5 Automatické  vypnutie(Auto Power 
Down): Prijímač sa automaticky vypne do 
pohotovostného režimu, ak neprevediete 
žiadnu operáciu počas nastaveného času. 

6 Ak nie ste spokojní s vaším nastavením, 
môžete vybrať túto položku a stlačiť tlačítko 
OK pre obnovenie parametrov na základné 
hodnoty.  

7 Stlačte tlačítko Exit pre výstup z menu 
“OSD Setting”.  
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12.8 Rodičovský zámok (Parental Lock) 

Môžete nastaviť heslo pre prístup do 
nastavovania v menu “Installation” len pre 
niektorých užívateľov. Môžete tiež nastaviť 
heslo pre niektoré uzamknuté kanály. (Ako 
nastaviť zámok pre kanál sa dozviete v odstavci 
LOCK) Tu nájdete nastavenie a správu hesla.  

1 Na položke “Parental Lock” stlačte tlačítko 
OK a bude zobrazené okno pre vloženie 
hesla. Ak vložíte správne heslo, zobrazí sa 
nasledujúce okno:  

 
 

2 Menu Lock určuje, či užívateľ musí pre 
vstup do menu “Installation” zadať heslo 
alebo nemusí. Ak je “Menu Lock” 
nastavené na “Yes” užívateľ musí zadávať 
heslo, nastavením “No” je menu 
neuzamknuté.  

3 Channel Lock určuje, či užívateľ pre 
prehrávanie uzamknutých kanálov musí 
zadať heslo alebo nemusí. Ak je nastavené 
“Yes”, pred prehrávaním uzamknutých 
kanálov sa zobrazí okno pre vloženie hesla. 
Ak je “Channel Lock ” nastavené na “No”, 
funkcia zámku bude neplatná.  

4 New Password použijte pre úpravu hesla; 
môžete vložiť nové heslo pomocou 
numerických tlačítok. Po zadaní hesla, ktoré 
sa musí skladať zo 4(štyroch) číslic, bude 
výber automaticky presunutý na potvrdenie 
hesla (Confirm Password) a tu vložte nové 
heslo znova. Ak je heslo správne, zobrazí sa 
“Saving Data, Please Wait…”(ukladanie 
hesla, prosím čakajte...). Po dokončení 

ukladania a návratu späť do menu “System 
Setup” je úprava kompletná.  

5 Stlačením tlačítka Exit vystúpite z menu 
“Parental Lock”.  

 
13.  Nástroje (Tools) 

Keď vstúpite do menu“Tools”, zobrazí sa 
nasledujúce okno: 

 
   

In “Tools” menu: 
1 Stlačením tlačítka ��vyberiete stránku 

menu medzi Information, Satellite Guide, 
Default Setting, Software Upgrade, upgrade 
by USB, backup to USB.  

2 Stlačte tlačítko OK pre vstup do vybranej 
položky.  

 
13.1 Informácie (Information)  

 
 
1 Keď vstúpite do menu“Information”, zobrazí 

sa okno znázornené vyššie a obsahujúce 
informácie:MODEL ID,S/W VERSION,H/W 
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VERSION,LOADER VERSION,LATEST 
UPDATE,STB SN,STB ID,VFD Version. 

2 Stlačte tlačítko Exit  pre výstup z menu 
“Tools”.  

13.2 Základné nastavenia(Default Setting) 

 
 
13.2.1 Default Setting: 

 
 
Ak stlačíte tlačítko OK v položke “Default 
Value”: 
1 Zobrazí sa okno pre vloženie hesla, kde 

základné heslo je “0000”.  
2 Po vložení správneho hesla bude zobrazená 

varovná správa s otázkou “The operation will 
load default and erase all the channels that 
user added, continue?” (Operácia obnoví 
základné nastavenia a odstraní všetky kanály, 
ktoré užívateľ pridal, pokračovať?).  

3 Ak vyberiete možnosť “Yes”, všetky 
zmenené parametre prijímača budú obnovené 
na základné hodnoty. Prosím používajte túto 
funkciu opatrne.  

4 V kroku 1 a kroku 2 stlačte tlačítko Exit pre 
návrat z položky bez uloženia zmien.  

 

13.2.2 Vymazať všetky kanály(Delete All 
Channel): 

 
Ak stlačíte tlačítko OK v okne “Delete All 
Channel”, zobrazí sa  otázka, či potvrdzujete 
vymazanie všetkých kanálov. Ak zvolíte 
“OK” , všetky kanály budú vymazané. 
 
13.2.3 LED v pohotovostnom režime 
V menu "VFD Power in" sú dve možnosti 
nastavenia:“On” a “Off”. Ak je nastavené „On”, 
keď stlačíte tlačítko vypnutia, na prednom 
panely sa zobrazí čas a "STANDBY". Ak je 
nastavené na “Off”, nezobrazí sa čas ani 
"STANDBY". Stlačte [Exit] pre výstup z 
"Default Setting" menu. 
 
13.2.4 Scart Loop 
Možnosť Scart Loop má dve voľby: "ON" a 
"OFF".  Ak je nastavené ON, "SCART LOOP" 
a "TUNER LOOP" funkcie budú k dispozícii aj 
v pohotovostnom režime, ak je nastavené OFF, 
funkcie "SCART LOOP" a "TUNER LOOP" 
k dispozícii nebudú. 
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13.3 Aktualizácia softvéru (Software 
Upgrade) 
Aktualizácia cez RS232: 

 
 
 

 
 

1. Umožňuje použitie pripojenia príjmača 
(Master) k inému príjmaču (Slave) cez 
sériové rozhranie.  

2. Pripojte master príjmač k slave príjmaču 
pomocou sériového rozhrania. Vstúpte do 
menu “Software Upgrade” v master 
príjmači a stlačte tlačítka ��pre prepnutie 
na upgrade mode.  
Upgrade mode obsahuje: code / Program 
List / user back /video back / radioback / 
defaultdb / code + program list.  

3. Moving highlight to “Start” on master 
reeciver and press[OK]key to start upgrade. 

4. Presuňte zvýraznenie na “Start” na master 
príjmači a stlačte tlačítko OK pre zahájenie 
aktualizácie.  

5. Stlačte tlačítko Exit pre návrat späť. 

13.4 Aktualizácia cez USB  

 
V tomto menu môžete aktualizovať software cez 
USB, stlačte OK pre vstup.  

 
V tomto menu vyberte môžete zvoliť Upgrade 
Mode medzi Program+Code, Code, User Back, 
Video Back, Radio Back and Default DB, potom 
môžete vybrať príslušný súbor pre aktualizáciu v 
položke "Upgrade File". Po vybraní "Upgrade 
Mode" a "Upgrade File" stlačte tlačítko  OK na 
položke "Start", príjmač automaticky zaháji 
aktualizáciu.  
POZNÁMKA: Súbory pre aktualizáciu musíte 
najprv nahrať do pamäti USB zariadenia.  
 
13.5  Zálohovanie na USB 

V tomto menu môžete zálohovať softvér na 
USB zariadenie: 

1 V "Zálohovanie súborov"("Backup file)  
môžete stlačiť OK a upraviť názov súboru.  

2 V "Záloha na USB"(Backup to USB) 
môžete stlačiť OK pre spustenie „dumping 
software“ . 

 



 
   

 
 

 
 
 

 23 

13.6 Miestne nastavenie siete(Network Local 

Setting)- voliteľné 

 
V tomto menu môžete nastaviť dynamickú IP 
adresu prijímača voľbou „DHCP Enable“. 
Ak máte statickú IP adresu, zrušte DHCP 
Enable a môžete meniť IP Address, Subnet 
Mask, Gateway, DNS Preferred a DNS 
Alternate možnosti. Nastavte tieto možnosti 
podľa vašej IP adresy. 

 
13.7 Aktualizácia cez sieť(Upgrade By 

Network) - voliteľné 

 
V tomto menu môžete aktualizovať pomocou 
siete, môžete priradiť Protocol(HTTP alebo 
FTP), URL Type, URL address, User name a 
Password. Prijímač sa pripojí k serveru 
a automaticky sa aktualizuje. 

 

14.  Hry(Game) 

 
Po vstupe do menu “Game” sa zobrazia 3 hry, 
ako: Tetris, Snake a Othello.  
 
Základné ovládanie: 
14.1 Tetris 

� Presuňte výber na “Setup” a stlačte 
tlačítko ��pre výber úrovne hry 
(rýchlosť). 

� Presuňte výber na “Setup” a stlačte 
tlačítko OK pre štart hry. 

� Presuňte výber na tlačítko Cancel a 
stlačte OK pre návrat späť z hry.  

� Zahájte hru: 
� ��Presúvanie tvarov doprava a 

doľava  
� � Otočenie  
� � Rýchle položenie  
� OK   Zastaviť/Pokračovať v hre  
� Exit  Opustiť hru a vrátiť sa do menu 

“Game”.  
 
14.2 Snake 

� Presuňte výber na “Setup” a stlačte 
tlačítko ��pre výber úrovne hry 
(rýchlosť). 

� Presuňte výber na “Setup” a stlačte 
tlačítko OK pre štart hry. 

� Presuňte výber na tlačítko Cancel a 
stlačte OK pre návrat späť z hry.  

� Zahájte hru: 
� �� � � pre nasmerovanie hada  
� OK   Zastaviť/Pokračovať v hre  
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� Exit  Opustiť hru a vrátiť sa do menu 
“Game”.  

 
14.3 Othello 

� Presuňte výber na “Setup” a stlačte 
tlačítko ��pre výber úrovne hry 
(náročnosť). 

� Presuňte výber na “Setup” a stlačte 
tlačítko OK pre štart hry. 

� Presuňte výber na tlačítko Cancel a 
stlačte OK pre návrat späť z hry.  

� Zahájte hru: 
� ��� � Pre nasmerovanie figúrky. 
� OK   Umiestniť figúrku 
� Exit  Opustiť hru a vrátiť sa do menu 

“Game”.  
15. USB 

Keď vstúpite do "USB" Menu, zobrazí sa 
nasledujúce okno: 
Poznámka: USB funkcie v tomto menu sú 
dostupné len po pripojení USB zariadenia, inak 
je toto menu neaktívne.  

 
 

15.1 Správca nahrávok (Record Manager) 

 
 
V tomto menu zobrazíte nahrané programy a 
môžete ich upraviť:  
� Pre uzamknutie súboru stlačte "zelené" 

tlačítko.  
� Pre vymazanie súboru stlačte "modré" 

tlačítko.  
� Pre premenovanie súboru stlačte "červené" 

tlačítko.  
� Pre prehrávanie súboru v náhľade stlačte 

"�" tlačítko.  
� Pre prehrávanie súboru na celej obrazovke 

stlačte OK tlačítko.  
 
15.2 Informácie o úložisku(Storage 

Information) 

Stlačte "OK" pre vstup do “HDD Information” 
menu, ako je zobrazené na obrázku nižšie. V 
tomto menu sú zobrazené detailné informácie o 
HDD. 
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15.3 HDD formát 

 
 
Ak chcete formátovať HDD, stlačte žlté tlačítko 
pre vstup do “Format menu”. V položke ”File 
System” voľte medzi "FAT" a "NTFS". Stlačte 
"OK" pre potvrdenie. 

 
POZOR! Formátovaním odstraníte všetky 
súbory z vášho USB zariadenia.  
 
Ak chcete zmeniť nastavenia nahrávania, stlačte 
modré tlačítko pre vstup do PVR Set menu a 
stlačte OK pre nastavenie na zvolenom disku. 

15.4 PVR nastavenia (PVRSetting) 

 
 
� Time Shift:  

ON: Povolenie funkcie Time Shift.  
OFF: Nepoužívanie funkcie Time Shift.  

� Nahrávať ako kódované  
(Record as Scrambled) 
NO: Môžete prehrávať nahrané programy 
(Voľné) bez CI modulu a karty.  
YES: Môžete prehrávať nahrané programy 
(kódované) iba s vloženým CI modulom a 
smart kartou.  

TimeShift pre nahrávanie  
ON: Pri stlačení tlačítka " " bude nahrávaný 
súbor  uložený ako TimeShift súbor aj súbor 
nahrávky.  
OFF: Pri stlačení tlačítka " " nebude nahrávaný 
v režime TimeShift.  

15.5 Zoznam súborov(File List) 

V tomto menu môžete prezerať súbory a zložky 
na USB pamäti a zobrazovať JPEG súbory.  
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V tomto menu môžete vytvoriť play list(zoznam 
prehrávania).  
Stlačte OK na vybranom súbore a prehrávanie 
raz. 

 
V prevom hornom rohu môžete vidieť náhľad 
aktuálneho obrázku. Ak je zvýraznenie na MP3 
súbore, bude sa zobrazovať logo. 
Zvýraznenie môžete posúvať po jednom 
stlačením tlačítok ��, alebo po stránkach 
tlačítkom P+/P-. 
V podadresároch presuňte zvýraznenie na 
vybraný súbor a stlačte OK pre spustenie 
prehrávania alebo zobrazenie súboru. Po 
skončení prehrávania budete automaticky vrátení 
do USB menu.  

 
”Rýchle tlačítka” 

1. Tlačítko 0: 
Všetky MP3 súbory z vybraného adresára budú 
pridané do zoznamu prehrávania stlačením 
tlačítka 0. Na obrazovke sa na 1 sekundu zobrazí 
“Add to Play List”. 

2. Tlačítko 1: 
Všetky “Image” súbory z vybraného adresára 
budú pridané do zoznamu prehrávania stlačením 
tlačítka 1. Na obrazovke sa na 1 sekundu zobrazí 
“Add to Play List”. 

3. Tlačítko FAV: 
Stlačením tlačítka FAV pridáte do zoznamu 
prehrávania MP3 alebo Image jeden zvolený 
súbor.  

4. Červené tlačítko: 
V tomto menu môžete nastaviť JPEG prehrávač. 

 
5. Zelené tlačítko: 

Pre triedenie zoznamu súborov stlačením 
zeleného tlačítka. 

6. Biele tlačítko: 
Pre nastavenie režimu opakovania MP3 
prehrávača. 

7. Žlté tlačítko: 
Zobrazí okno jednej operácie: ” prosím zvoľte 
typ zoznamu prehrávania” červeným tlačítkom. 
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Môžete zvoliť Music alebo Image tlačítkami 
��, tlačítkom OK zobrazíte zvolený zoznam. 
Ak vo vybranom zozname nie sú súbory, zobrazí 
sa “Tento typ zoznamu neexistuje”(This type of 
play list does not exist). 
Operácia “Music play” 
Ak zvolít music a menu MP3 zoznam 
prehrávania je aktivované, zobrazí sa 
nasledujúce okno: 

 
Červené tlačítko: 
Prehrajte hudobný súbor stlačením červeného 
tlačítka. Zvoľte ďalšie súbory stlačením OK . 
Žlté tlačítko: 
Stlačením žltého tlačitka vymažete zvolený 
súbor. 
Modré tlačítko: 
Stlačením modrého tlačítka vymažete všetky 
súbory. Pre uskutočnenie operácie stlačte Yes po 
zobrazení oznamu”are you sure”. Všetky súbory 
budú vymazané a zatvorí sa “Play list” okno. 

 
Po spustení prehrávania MP3 bude zobrazené 
okno prehrávania.  
Stlačte “PAUSE” pre pozastavenie, “PLAY” pre 
prehrávanie, “STOP” pre zastavenie a návrat na 
pozíciu času 00:00.  

Stlačte “P-” pre skok na začiatok zoznamu 
súborov ak prehrávanie trvá viac ako 3 sekundy, 
na predchádzajúci súbor, ak trvá menej ako 3 
sekundy.. 
Stlačte “P+” pre skok na nasledujúci súbor. 
Stlačte “FORWARD” pre posun o 20S.  
Stlačte “BACKWARD” pre posun späť o 20S.  
Stlačte Exit pre návrat do USB zoznamu súborov 
po skončení prehrávania. 
 
Operácia “Image”  
Ak zvolíte Image funkciu, zobrazí sa nasledujúce 
okno: 

 
 
Červené tlačítko: 
Stlačením červeného tlačítka zobrazte náhľad 
alebo stlačením OK zvoľte zobrazenie. 
Stlačte Exit pre návrat do USB zoznamu 
súborov. 
Žlté tlačítko: Stlačením žltého tlačitka vymažete 
zvolený súbor. 
Modré tlačítko: Stlačením modrého tlačítka 
vymažete všetky súbory. Pre uskutočnenie 
operácie stlačte Yes po zobrazení oznamu”are 
you sure”. Všetky súbory budú vymazané a 
zatvorí sa “Play list” okno. 
Modré tlačítko: Stlačením modrého tlačítka 
zobrazíte režim zobrazenia obrázkov 
multi-picture . 
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15.6 USB Speed Test 

 
 
V menu "USB Speed Test" zobrazíte štandardnú 
rýchlosť USB harddisku, vďaka týmto 
informáciám budete poznať pracovnú rýchlosť, 
ktorú podporuje disk.  
 
15.7 Odobranie USB zariadenia  

Stlačte tlačítko OK v tomto menu a môžete 
bezpečne odobrať USB zariadenie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. Nové funkcie 

16.1 Equalizer 

Pri počúvaní Rádio kanálov bude na TV 
obrazovke zobrazené hudobné spektrum. 

 
 
16.2 Časový posun(Time Shift) 

Ak pripojíte USB HDD a v hlavnom menu 
zapnete funkciu "Main Menu/ Record/ PVR 
Setting/Time Shift",spustí sa automaticky pri 
prepnutí na iný kanál ak stlačíte "Tms" tlačítko a 
zobrazí sa informačný prúžok ako na 
nasledujúcom obrázku:  

 
 
� Môžete stlačiť tlačidlo "�" pre 

pozastavenie videa a môže uložiť tento 
obrázok stlačením tlačítka "P +" . 

� Môžete stlačiť "  " alebo " " pre rýchle 
prehrávanie. 

� Môžete stlačiť "  " alebo " " pre pomalé 
prehrávanie.  

� Stlačte �alebo� pre skok na inú pozíciu a 
potvrďte stlačením "OK".  

� Stlačte " " pre zastavenie a výstup z 
prehrávania. 
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16.3 Nahrávanie(Record)  

Pripojte USB HDD. 
Stlačte "  " pre spustenie nahrávania, ako je 
zobrazené nižšie: 

 
 
� Stlačte "  " pre zobrazenie informačného 

prúžku nahrávania. 
� Stlačte "  " znova pre nastavenie trvania 

nahrávania. 

 
� Môžete stlačiť "  " pre pozastavenie 

obrazu a uložiť obrázok stlačením " P+ ". 
� Môžete stlačiť "  " " " pre rýchle 

prehrávanie.  
� Môžete stlačiť "  " " " pre pomalé 

prehrávanie.  
� Stlačte �alebo� pre skok na inú pozíciu a 

potvrďte stlačením "OK".  
� Stlačte " " pre zastavenie nahrávania. 
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17. Riešenie problémov  

Ak máte podozrenie, že váš príjmač nepracuje správne, prosím prečítajte si nasledujúce rady pri riešení 
závad a až potom kontaktujte autorizovaného servisného pracovníka.  

Pozor ! Za žiadných okolností sa nepokúšajte sami opraviť príjmač. Manipulácia s príjmačom môže 
mať za následok vážny úraz elektrickým prúdom a zruší platnosť vašej záruky.  

17.1.1.1 Problém Dôvod 
Uskutočnené nastavenia v 
menu nebolo zmenené  

Príjmač nie je zapojený, preto nie je ani v pohotovostnom 
režime. Niektoré nastavenia užívateľom mohli byť čiastočne 
alebo úplne vymazané  

Nie je signál Hladina signálu je slabá, LNB je mimo prevádzky,  kabel z 
LNB nie je správne zapojený (krátky alebo otvorený obvod), 
poloha paraboly nie je správne nastavená  

Príjmač je zapnutý, ale nie je 
obraz ani zvuk okrem 
nasledujúcej správy (NO TV 
program) 

Kanál nie je dostupný, kanál je kódovaný  

Príjmač nepracuje s diaľkovým 
ovládačom  

Batérie v DO sú vybité alebo vložené nesprávne,  DO je 
namierený zlým smerom  

Zlá kvalita obrazu Hladina sily signálu je slabá  

Žiadny zvuk  RCA kabel nie je správne zapojený, hlasitosť zvuku je 
znížená, je aktívna funkcia stíšenia (Mute)  

Na LED display nie je nič 
zobrazené  

Napájací kábel nie je správne zapojený.  

Žiadny obraz na obrazovke  Príjmač je v pohotovostnom režime, RCA konektor nie je 
pevne pripojený do video vstupu na TV, nesprávny kanál 
alebo video výstup vybraný na TV, hladina svetlosti na TV 
je zle nastavená  
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18. Špecifikácia 

SYSTÉMOVÉ PROSTRIEDKY 
Hlavný procesor 396M Hz CPU                   
Flash pamäť 32M Bits 
DDR SDRAM 1024Mbits 
Tuner (THD-3000) 
Typ tuneru DVB-T  
Vstupná anténa IEC Type Female(dutinka) 
Výstupná anténa IEC Type male(kolík)        
Výstupná Frekvencia 170-230MHz CH5-CH12, 470-860MHz 

CH21-CH69 
RF výstupný Level "-70dBm ~ -8dBm" 
Výkon antény 5V/50mA max 
Demodulácia COFDM 2K/8K 
Počet nosičov 1705/6817 
Konštalácia QPSK, 16QAM, 64QAM 
Guard Inter Val 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 
Tuner(CHD-3000) 
Typ tuneru DVB-C  
Vstupná zásuvka F-type/IEC-Type, Connector, Female(dutinka) 
Loop Through F-type, Connector, Male(kolík) 
Frekvenčný rozsah 47-862MHZ 
Signál "-20dBMV  ~  +20dBMV" 
Šírka pásma 8MHZ 
Demodulácia QAM 
Konštelácia 8,16,32,64,128,256 
Vstupná prenosová rýchlosť 1.5 - 7 Ms/s 
Napájanie 
Vstupné napätie Free Voltage (100~250V AC, 50/60Hz) 
Spotreba energie 15W MAX 
MPEG TS A/V Dekódovanie 
Prenosová rýchlosť MPEG-2, H.264 
Vstupná rýchlosť Max.120Mbit/s 
Pomer strán 4:3, 16:9, Letter Box 
Video Dekódovanie MPEG-2, MP@ML, MPEG-4 part 10/H264 

Video Rozlíšenie 
720*480P/I, 720*576P/I,  
1280*720p,1920*1080i   

Audio Dekódovanie 
MEPG-1 layer I/II, Mpeg2 layerII, Dolby 
digital 

Audio Mód Left / Right / Stereo/ Mono 
Vzorkovací kmitočet 32, 44.1 a 48KHz 
A/V & DATA INPUT/OUTPUT(vstup/výstup) 

TV-SCART 
Video CVBS/RGB výstup 
Audio L/R výstup 

RCA A/V 
Video CVBS výstup 
Audio L/R výstup 
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S/PDIF 
Coaxial, Digital Audio alebo Dolby Digital Bit 
Stream výstup 

RS-232C 
Prenosová rýchlosť 115.2Kbps, 9 pin D-sub 
Type 

USB Jeden USB 2.0 slot 

HDMI 
VER1.2 
Typ A 

FYZIKÁLNE ŠPECIFIKÁCIE 
Rozmer 220mm*153mm*49mm 
Čistá hmotnosť 1.2KG 
Prevádzková teplota 0℃~+45℃ 
Skladovacia teplota -10℃~+70℃ 
Storage vlhkosť 5%~95% RH (nekondenzačná) 
  
  

 
Technické parametre môžu byť zmenené bez upozornenia.  
 


