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Popis funkce dálkového ovládání
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Připojení

1. LNB IN: Pro připojení kabelů satelitní antény.
2. Analogový audio výstup
3. HDMI výstup: Pro připojení TV.
4. Ethernetový vstup: Připojení LAN
5. USB vstup: Připojení USB zařízení
6. SCART výstup: Pro připojení TV.
7. Optický digitální audio výstup.
8. Síťový kabel: Slouží k připojení hlavního napájení.

ZADNÍ POHLED

 35027993 

SCART (TV)
DIGITAL AUDIO OUT 

(OPT./TOSLINK)
HDMI OUTLNB IN 

13/18 V
Max.400mA USB

5V DC       500mA

AC IN

ANALOG 
AUDIO OUT

Manufactured under license from Dolby Laboratories. 
Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories. 

ETHERNET

1 2 3 4 5 6 7 8
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Dálkové ovládání
Nejprve otevřete kryt pro baterie na spodní straně dálkového ovladače. Zasuňte obě baterie 1,5 Voltu (R03/
AAA) ve směru podle symbolů (+/-) uvnitř prostoru pro baterie a poté vraťte zpět kryt. Během používání 
dálkového ovladače vždy směrujte jeho přední část na přijímač. Pokud dálkové ovládání nefunguje nebo 
nefunguje vybraná funkce, budou nejspíš vybité baterie a tak musí být co nejdříve vyměněny. Prosíme 
používejte pouze nepropustné baterie, které netečou. Nebudete-li dálkový ovladač delší dobu používat, je 
nejlepší z něj baterie na tuto dobu vyjmout.

Připojení k TV

Připojení HDMI (doporučené): Pro připojení k HDMI podporované TV pro vysoké rozlišení a audio výstupu. 
Přijímač poskytuje obraz ve čtyřech různých kvalitách rozlišení přes HDMI výstup na zadním panelu. Pro 
nejlepší možnou kvalitu obrazu a zvuku, zkontrolujte prosím HDMI rozlišení podporované vaší TV a vyberte 
to nejvhodnější z menu. 
Připojení SCART Připojte váš přijímač scartovým kabelem do scart zdířky v zadní části TV. Přijímač  obsahuje 
RGB a CVBS vstupy. Pokud chcete získat obraz skrze scart zdířku a vaše TV má scart zdířku na RGB vstup, 
můžete přepnout váš digitální přijímač do RGB režimu zvýrazněním menu Výstup TV do RGB režimu v 
konfiguračním menu. Takto bude možné dosáhnout vysokého výkonu z digitálního přijímače. Scart konektor 
použijte k připojení boxu k TV a VCR zařízením.

Poznámka: Tyto dvě metody zapojení umožní stejnou funkci, ale rozdílnou kvalitu.

Do HDMI vstupu
vašeho televizoru

(doporučeno)

Do SCARTvstupu

vašeho televizoru
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Připojení k síti
DŮLEŽITÉ: Přístroj je určen k použití s napětím 220 - 240 V při 50 Hz. Zapojte napájecí kabel do 
elektrické zásuvky ve zdi.
• Po vybalení nechte přístroj před připojením do sítě získat pokojovou teplotu.

Hlavní vypínač
 Ujistěte se, že jste správně nainstalovali veškeré kabelové vedení. Po zapojení digitálního přijímače do 
přívodu elektrického proudu, se na předním panelu rozsvítí kontrolka (pohotovostní režim). Při prvním spuštění 
přijímače, počkejte asi 7 sekund předtím, než přístroj aktivujete, protože inicializace softwaru v přístroji chvíli 
trvá. Poté můžete zapnout digitální přijímač stlačením tlačítka standby (vypínač) na dálkovém ovládači. 
Kontrolka na předním panelu zhasne (režim Zapnuto).
Tento výrobek splňuje nejnovější předpisy Evropské unie spotřebu a je vybaven funkcí nízké spotřeby v 
pohotovostním režimu. Výrobek se přepne do pohotovostního režimu nízké spotřeby přibližně 4-5 vteřin poté, 
co stisknete tlačítko pohotovostního režimu. Dokud není aktivován režim nízké spotřeby, na displeji budou 
zobrazeny hodiny. Po aktivaci režimu nízké spotřeby se displej zhasne. Pokud stisknete tlačítko pohotovostního 
režimu, spuštění spotřebiče potrvá nějakou chvíli. Pokud však toto tlačítko stiskněte před aktivací nízké spotřeby, 
spotřebič se spustí během dvou vteřin (aktivní pohotovostní režim). Režim nízké spotřeby lze zakázat skrz 
menu nastavení, není to však doporučováno.

LNB připojení

Připojení sluchátek
Sluchátka můžete zapojit skrz 3.5 mm audio konektor.
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USB připojení
• USB disk nebo USB paměťovou kartu lze připojit pomocí USB vstupu na přístroji. Tato vlastnost vám umožní 
přehrávat uložené soubory nebo nahrávat programy.
• Podporovány jsou 2.5” a 3.5” externí hardisky (HDD s externím napájením) .
• Pro nahrávání programů, zapojte USB disk k vašemu přístroji zatímco je vypnutý. Poté zapněte pro umožnění 
funkce nahrávání. Jinak nebude nahrávací funkce umožněna.  
DŮLEŽITÉ !
• Aby jste předešli ztrátě dat, před zapojením, zazálohujte soubory. Výrobce není zodpovědný za poničení 
souborů nebo ztrátu dat.
•Je možné, že některé typy USB zařízení (např. MP3 přehrávače)nebo USB hardisky/ paměťové karty nebudou 
s tímto zařízením kompatibilní.
DŮLEŽITÉ: Zařízení nemusí podporovat všechny formáty disků. Pokud připojíte USB disk s nepodporovaným 
formátem, zařízení bude vyžadovat zformátování. Viz část Formátování disku
v následujících odstavcích. V takovém případě budou VŠECHNA data na USB disku ztracena a poté bude 
disk zformátován na FAT32.

Připojení USB disku
• Připojte USB zařízení k USB vstupu na zařízení. 
Poznámka: Připojte a odpojte USB disk zatímco je zařízení vypnuté.
Poznámka: Pokud chcete připojit USB hardisk k zařízení, USB kabel mezi hardiskem a zařízením musí mít 
USB logo a měl by být co nejkratší.
Poznámka: Pokud formátujete USB hardisk, který má 1TB (Tera Byte) nebo více, můžou nastat problémy s 
formátováním. V takovémto případě zformátujte disk na vašem počítači a zformátovaný disk musí být FAT32.
Přístroj podporuje pouze NTFS a FAT32 formát disku. Může však nahrávat pouze na FAT32.
UPOZORNĚNÍ ! 
•Rychlé zapojování a vypojování USB vybavení je risk. Obzvláště opakovaně nevytahujte a znovu nezapojujte 
USB paměť. Může to poškodit USB přehrávač a samotné USB zařízení.
• Během přehrávání souboru USB paměť nevytahujte.

Nahrávání programů
DŮLEŽITÉ: Pokud používáte nový USB pevný disk, doporučujeme nejdříve zformátovat disk pomocí volby 
Formátování disku.
• K použití nahrávací funkce připojte USB disk nebo externí pevný disk k zařízení , tento disk by měl mít 
minimálně 1 GB kapacitu a rychlost 2.0. Pokud USB zařízení nepodporuje rychlost 2.0, zobrazí se varovná 
zpráva. Pro nahrávání programů a nahrávání časovým posunem je doporučeno používat externí pevný disk.
• Hodina uložené nahrávky  zabere přibližně 2 GB místa.
• Pro více informací o nahrávání programů viz část “Okamžité nahrávání”, ”Elektronický programový průvodce”, 
”Knihovna nahrávek” nebo ” Časovače nahrávání”.
Nahrané programy jsou uloženy v následujících adresářích připojeného USB disku: \DVR\RECS. Pro každou 
nahrávku je vytvořen .ifo soubor. Tento text obsahuje informace o vysílači, programu a času nahrávky.
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Menu rozhraní/ první instalace
Jakmile je přijímač zapnut do provozního režimu a 
v databázi není uložený žádný kanál, zobrazí se na 
obrazovce nabídka pro první instalaci. Pokud naskočí 
menu první instalace, budete dotázáni na jazyk: 

Příslušný jazyk vyberete označením požadovaného 
jazyka (pomocí tlačítek “ ” nebo “ ” a stisknutím 
tlačítka OK. Poté se zobrazí obrazovka Země, 
Časového pásma, Typu TV, Zobrazovacího formátu 
a HD vstupního rozlišení. 

Vyberte požadovanou zemi, časové pásmo, typu TV, 
zobrazovací formát a vstupní rozlišení HD použitím 
“ ”/“ ” tlačítek. Poté stiskněte OK a pokračujte. Po 
stisknutí tlačítka OK se zobrazí typ antény. Vyberte 
požadovaný typ připojení stisknutím tlačítek “ ”/“ ” 
a poté stiskněte OK.
Existují čtyři typy výběru antény. Typ antény lze vybrat 
z Přímé, Jednokabelový systém, DiSEqC nebo Motor 
pomocí “ ”/“ ” tlačítek.
Přímý: Pokud máte jediný přijímač a přímý satelitový talíř, 
vyberte tento typ antény.  Po výběru možnosti Přímý, se na 
obrazovce zobrazí další menu. Vyberte dostupný satelit a 
stiskněte OK pro skenování služeb.

Jednokabelový: Pokud máte více přijímačů a 
jednokabelový systém, vyberte tento typ antény. 
St isknutím t lačítka „OK“ pokračujte. Podle 
následujících pokynů na obrazovce nakonfigurujte 
nastavení. Pro vyhledání služeb stiskněte OK.

DiSEqC: Pokud máte více satelitových talířů přepínač 
DiSEqC, vyberte tento typ antény. Po výběru možnosti 
DiSEqC se na obrazovce zobrazí další menu. Můžete 
nastavit čtyři možnosti DiSEqC. (jsou-li k dispozici).  
K jednotlivým pozicím DiSEqC přiřaďte satelity.
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Pozn. Při správném přiřazení se v pravém dolní rohu 
zobrazí Kvalita a Úroveň signálu.
Pro vyhledání služeb stiskněte OK. 

Motor - Pokud máte motorem poháněný satelitní 
přijímač, vyberte tento typ antény. Pro pozici motoru 
upravte nastavení. Na této obrazovce jsou uvedeny 
informace. Možnosti se liší podle typu motoru. Pro 
vyhledání služeb stiskněte OK.

Zahájí se vyhledávání služeb. Proces skenování bude 
nějakou dobu trvat. Proces vyhledávání lze sledovat na 
ukazateli. Po ukončení vyhledávání se první instalace dokončí 
a výsledek se zobrazí na obrazovce. 

Okamžité nahrávání
DŮLEŽITÉ: Pro nahrávání programů, nejdříve zapojte 
USB disk k vašemu přístroji. (Doporučujeme USB 
zapojit zatímco je přístroj vypnutý). Poté zapněte pro 
umožnění funkce nahrávání. Jinak nebude nahrávací 
funkce umožněna. Pro nahrávání programů a 
nahrávání časovým posunem je doporučeno používat 
externí pevný disk.
• Pro okamžité nahrávání sledovaného programu 

stiskněte tlačítko  (RECORD) Na obrazovce se 
zobrazí OSD.
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• Poté se na krátkou chvíli zobrazí OSD a současný 

program se nahraje. • Pro zrušení okamžitého 
stiskněte tlačítko   (STOP) Zobrazí se následující 
OSD:

Pro zrušení okamžitého nahrávání vyberte ANO 
použitím tlačítek “ ” nebo “ ” / OK
Poznámka: Přepínání na jiné vysílání nebo zdroj a 
prohlížení Prohlížeče medií nejsou k dispozici během 
nahrávání.

Nahrávání časovým posunem 
DŮLEŽITÉ: Pro nahrávání programů, zapojte USB 
disk k vašemu přístroji zatímco je vypnutý. Poté 
zapněte pro umožnění funkce nahrávání. Jinak 
nebude nahrávací funkce umožněna. Pro nahrávání 
programů a nahrávání časovým posunem je 
doporučeno používat externí pevný disk.
• Pro přepnutí do timeshift režimu zatímco sledujete 
vysílaní, stiskněte tlačítko (PAUSE) 

• V režimu nahrávání časovým posunem je program 
pozastaven a zároveň nahráván na připojený USB 
disk (*). Pro pokračování sledování pozastaveného 
programu z bodu, kdy byl zastaven, stiskněte tlačítko 

 (PLAY) 

• Toto přehrávání bude vykonáno v x1 rychlosti. 
Časovou mezeru (timeshift gap) mezi reálným a 
posunutým časem uvidíte na info panelu. 
• Použijte tlačítka  /  (PŘEDEŠLÝ/DALŠÍ) 
pro posunutí dopředu nebo dozadu při přehrávání 
časovým posunem 
• Pro opuštění režimu časového posunu stiskněte 
tlačítko  (STOP)  
(*) Délka nahrávky časovým posunem záleží na velikosti 
souboru připojeného USB disku a nastaveném Max. Timeshift 
v menu Konfigurace nahrávek. Pro více informací o nastavení 
Maximální časový posun viz Nahrávky.
Poznámka: Přepínání na jiné vysílání nebo zdroj a prohlížení 
hlavního menu nejsou během nahrávání časovým posunem.

Elektronický průvodce programy 
(EPG)

Některé, ne všechny, kanály posílají informace o 
aktuálních a nadcházejících programech. • Stiskněte 
tlačítko GUIDE a zobrazí se nabídka elektronického 
průvodce EPG. EPG se zobrazí na obrazovce.  EPG 
může získat informace o kanálu-programu týdně 
prostřednictvím 7-DAY-EPG. Zobrazí se všechny 
programy kanálů. Ve spodu obrazovky se zobrazí info 
panel, který ukáže dostupné příkazy.

PR-: Zobrazí programy z předešlého dne.
PR+: Zobrazí programy následujícího dne.
Žluté tlačítko (Zoom): zmenší informační okna. 
Modré tlačítko (Vyhledat kanál): Zobrazí možnosti 
vyhledávání kanálů.
OK : Otevírá nabídku funkcí Zobrazí současné vysílání, 
nastaví připomínače/nahrávání programů
Info (i tlačítko) (Podrobnosti): Zobrazí podrobnosti 
programu.
(Nyní): Přeskočí do vybraného času.
Vybrat žánr (titulky): Možnosti výběru žánrů.
Strana vpravo: Posune stránku dozadu.
Strana vlevo: Posune stránku dopředu.
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Vyhledávat (text): Použitím této funkce můžete 
vyhledávat průvodce programy. Stiskněte tlačítko text 
na ovladači pro vstup do nabídky Vyhledávání. 
Záznam: TV spustí nahrávání vybraného programu.
Poznámka: USB nebo pevný disk musí být zapojen do 
funkce Nahrávání

Systém nabídek
Do hlavní nabídky se dostanete stisknutím tlačítka 
MENU na dálkovém ovladači. Nabídkami se pohybujte 
tlačítky “ ”/“ ” a poté stiskněte OK pro aktivaci 
nabídek. V některých podnabídkách musíte stisknout 
tlačítko BACK pro navrácení se do předešlého menu. 
U všech nabídek se ve spodní části obrazovky 
nachází informační pole. Obsahuje funkce, které lze 
v dané nabídce použít.

Seznam kanálů
Použitím  “ ” nebo “ ” tlačítek na dálkovém ovladači se 
ujistěte, že je první položka Seznam kanálů zvýrazněna 
a poté stiskněte OK tlačítko pro zobrazení seznamu 
kanálů nebo lze stisknout OK tlačítko během sledování 
a seznam se zobrazí přímo.

Procházení celým seznamem kanálů
Pro volbu předchozího nebo následujícího kanálu 
stiskněte tlačítka“ ” nebo  “ ” Stisknutím ČERVENÉHO 
nebo ZELENÉHO tlačítka můžete posouvat stránku 
nahoru nebo dolů.

Pro sledování určitého kanálu jej nejprve zvýrazněte 
pomocí tlačítek“ ” nebo  “ ” a poté stiskněte tlačítko 
OK, dokud je v nabídce Seznamu kanálů pomocí tlačítek 
“ ” nebo  “ ” zvýrazněna položka Vybrat.
Zobrazí se název a číslo vybraného programu. Pro 
aktivaci funkce filtrování Seznamu kanálů stiskněte 
tlačítko P<P a“ ” nebo “ ” tlačítko pro nastavení 
požadované možnosti. Dostupné budou pouze filtrované 
kanály a mohou být sledovány dokud nezakážete režim 
filtrování.  
Poznámka: V Seznamu kanálů nelze editovat/smazat/
přemístit jednotlivé kanály. Tyto úpravy jsou možné 
pouze v Seznamu oblíbených. 

Nastavení oblíbených
Pokud chcete nastavit některý kanál jako oblíbený, 
vyznačte v nabídce Seznam kanálů položku 
„Oblíbené“. Stiskněte OK  tlačítko a zobrazí se Upravit 
seznam oblíbených. 

Přidávání kanálů do seznamu oblíbených
•Stisknutím  “ ” nebo  “ ” tlačítka označíte kanál, který chcete 

přidat do vašeho seznamu oblíbených.
• Stisknutím OK tlačítka označený kanál je přidán do seznamu 

oblíbených. 
• Ikona “Hvězda” ukazuje, že je kanál přidán do seznamu 

oblíbených
• Pro uložení stiskněte tlačítko EXIT.

Odstranění kanálů ze seznamu oblíbených
• Označte kanál, který chcete vymazat ze seznamu a 

stiskněte OK. Můžete znovu stisknout OK pro opětovné 
přidání kanálu. 
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Seznam oblíbených
Pro vstup do Seznamu oblíbených stiskněte tlačítko 
FAV. Chcete-li editovat/smazat/přemístit kanály v 
seznamu stiskněte tlačítko OK.

Přidání zámku ke kanálům

Funkce Zámku kanálů nabízí možnost přístupu ke 
kanálům prostřednictvím hesla, zvoleného rodiči. Pro 
uzamčení kanálu je potřeba znát heslo pro rodičovský 
zámek (základní hodnota je nastavena z továrny na 
0000 a lze ji změnit pouze v nabídce Konfigurace). 
Zvýrazněte kanál, který chcete zamknout, poté 
pomocí tlačítka“ ” nebo  “ ” vyberte možnost Zámek. 
Stiskněte OK tlačítko. OSD bude požadovat heslo.
Pomocí číselných tlačítek na dálkovém ovládání 
zadejte heslo. Vedle zvoleného kanálu se objeví 
ikona se zámkem “ ”Stejným postupem můžete 
uzamčení zrušit.

Přesouvání kanálů do seznamu kanálů

• Stiskněte tlačítka “ ” nebo “ ” a zvolte kanál, který 
chcete přesunout.

• Stiskněte tlačítka  “ ” nebo  “ ” a v nabídce Seznam 
kanálů zvolte položku PŘESUN .

• Pro přesun vybraného kanálu navolte číslo nového 
kanálu.  

Vymazávání kanálů ze seznamu kanálů

• Stiskněte tlačítka  “ ” nebo  “ ” a zvolte kanál, 
který chcete smazat.

• Stiskněte tlačítka  “ ” nebo  “ ” a v nabídce Seznam 
kanálu zvolte položku „SMAZAT“.  

• Stisknutím tlačítka OK zvýrazněný kanál ze seznamu 
kanálů odstraníte. 

• Požadovanou možnost zvýrazníte stiskem tlačítka 
“ ” nebo  “ ” Zvýrazněte ANO a stiskněte OK pro 
smazání vybraného kanálu. Pro zrušení vyberte NE 
a stiskněte OK.

Poznámka: Během sledování kanálu jej nelze smazat.

Přejmenovávání kanálů

Chcete-li přejmenovat určitý kanál, musí být zvýrazněn 
pomocí tlačítek “ ” nebo  “ ”Poté pomocí tlačítek “
” nebo  “ ” zvýrazněte položku Upravit jméno tak, jak 
vidíte na obrázku. Pro aktivaci funkce přejmenování 
stiskněte tlačítko OK.

Nyní stiskem tlačítek “ ” nebo  “ ” posouvejte kurzor 
na předchozí / následující znak. Stiskem tlačítka “ ” 
nebo  “ ”se přepínají znaky, např. písmeno „b“ se po 
stisku “ ” stává „a“, a po stisku “ ”. zase „c“. Stiskem 
numerických tlačítek 0...9  zvýrazněný znak nahradíte 
některým ze znaků, zobrazených nad tlačítkem; děje 
se tak postupně v pořadí, jak tlačítko mačkáte. 
Stiskem tlačítka „MENU“ můžete editaci zrušit, nebo 
můžete nový název uložit stiskem tlačítka OK.

NASTAVENÍ
Možnosti přizpůsobení v tomto menu jsou:

Instalace
Menu instalace je určeno pro pomoc při vytváření kanálů. 
Vyberte “Instalace” z hlavního menu použitím “ ” nebo  
“ ” tlačítka. Menu zahrnuje toto:

Skylink sken

V tomto menu lze hledat pouze seznam kanálů 
Skylink. Nalezené kanály budou zobrazeny v 
seznamu kanálů.  
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Ruční sken kanálů

Toto menu je aktivováno stisknutím  “ ”/“ ” v Instalačním 
menu. Stisknutím OK
Položky menu v manuálním vyhledávání se zobrazí 
následujícím způsobem:
1. Satelit
2. DiSEqC:
3. Frekvence
4. Polarizace
5. Přenosová rychlost:
6. Vyhledávání sítě
7. Vyhledávání zakódovaných kanálů
• Jméno satelitu, hodnoty polarizace a vyhledávání sítě 

jsou měněny opakováním tisknutím.
• Frekvence a přenosová rychlost jsou navoleny pomocí 

tlačítek “0, 1, 2…, 9” . 
• Ihned po vložení frekvence transpordéru se ukáže 

úroveň a kvalita signálu na ukazateli (ukazatele úrovně 
signálu a kvality signálu) ve spodu menu. Ukazatel 
úrovně signálu ukazuje síly digitálního signálu. 
Ukazatel kvality signálu ukazuje kvalitu signálu zařízení 
vložených hodnot.

• Pokud je po naladění transpordéru nastaveno 
Vyhledávání sítě na zapnuto, budou sesbírány 
parametry jiných transpordéru z NIT(Network 
Information Table) a naladí se jiné transpordéry.

• Stisknutím OK se hodnoty ukládají a po skončení 
vyhledávání jsou přidány do seznamu programů 
(pokud je nalezen nový program). Nalezený program 
je ukázán jako Program

Automatické prohledávání kanálů

V tomto menu lze vyhledávat vybrané nebo 
všechny satelity. Vyberte Automatické vyhledávání 
u Instalačního menu použitím “ ”/“ ” tlačítek. 
Pokud stisknete OK, zobrazí se menu Automatické 
vyhledávání. Nastavení se liší podle typu antény 
určené v první instalaci. Hodnoty satelitu můžete 
nastavit. Pro skenování vybraného satelitu stiskněte 
zelené tlačítko. Stiskněte MODRÉ tlačítko pro 
prohlížení seznamu transpordérů. Tlačítkem OK 
skenujete všechny satelity

Instalace antény:
Nastavení na této obrazovce se mohou lišit podle typu 
antény určené v první instalaci. Použitím navigačních 
tlačítek nastavíte hodnoty satelitu.

Seznam satelitů
Tlačítkem “ ” nebo  “ ” nastavíte Seznam satelitů, poté 
stiskněte OK a zobrazí se satelity vašeho set-top boxu. 
Pokud si přejete nastavit nový satelit, stiskněte žluté 
tlačítko a vložte podrobnosti o požadovaném satelitu.

První instalace
Tato část je stejná  jako první instalace. Pro více 
informací viz Menu rozhraní/První instalace.
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Konfigurace
Zde lze konfigurovat nastavení kabelového přijímače. 
Vyberte Konfigurace z Nastavení TV menu, pro 
prohlížení toho menu stiskněte OK. Stiskněte EXIT na 
ovladači pro opuštění..

Země
Zobrazí se země, která byla vybrána při první instalaci.

Nastavení výstupu

Typ TV
Satelitní kanály můžou vysílat širokoúhlý formát, jejíchž 
výstup se liší od normální a širokoúhlé TV. Tato funkce 
oznámí přijímači formát obrazu připojené TV, takže jsou 
vysílání zobrazena správně. Zvýrazněte řádku Typ TV v 
Konfiguračním menu a použijte“ ”/“ ” tlačítka pro výběr 
4:3, pokud máte standardní TV nebo 16:9, pokud máte 
širokoúhlou TV. Tato funkce duplikuje výběr provedený při 
první instalaci tak, že může být použit, pokud změníte TV.

Zobrazovací formát
Pro zobrazení Zobrazovacího formátu stiskněte “ ” 
nebo “ ” poté stiskněte stejné tlačítko pro nastavení 
Automatické, Letter Box“ ” or “ ” Pan & Scan pro 4:3, 
pillar box, zoom pro 16:9.

Režim scart

Přijímač může na výstupu na zadním panelu přijímat signál 
typu RGB a CVBS. Ačkoli je formát RGB lepší kvality, ne 
všechny přístroje RGB signálů podporují.

Dolby Digital
Dolby Digital nastavíte tlačítky “ ” nebo “ ” a stejným 
tlačítkem nastavíte Ano či Ne“ ” nebo “ ”

Výstup SPDIF
Spdif výstup nastavíte tlačítky“ ” nebo “ ” a stejným 
tlačítkem nastavíte Ano či Ne. “ ” nebo “ ” .

HDMI rozlišení
Stisknutím  “ ”/ “ ” na ovladači změníte HDMI rozlišení 
na 576P, 720P or 1080i.

Automatické zpoždění (delay)
Nejdříve stiskněte OK a poté pomocí tlačítek“ ”/“ ” na 
ovladači nastavíte Automatické zpoždění na požadovanou 
hodnotu. Toto nastavení lze použít pokud nastane problém 
se synchronizací přijímaného vysílání. Pro změnu 
předvolené hodnoty, stiskněte“ ” nebo “ ”tlačítko.
Poznámka: Tato funkce bude dostupná při užívání 
Optického audio výstupu.

Aktualizace přijímače

Slouží k získání nejnovějšího softwaru pro váš STB 
přijímač. Ujistěte se prosím, že přístroj po použití přepnete 
do pohotovostního režimu. 
• Stiskněte tlačítko „MENU“, s použitím tlačítek“ ”/“ ” zvolte 

Nastavení a stiskněte tlačítko OK.
• Označte menu Konfigurace stisknutím  “ ”/“ ” .
• Tlačítky  “ ”/“ ” zvolte možnost „Aktualizace přijímače“ 
a stiskněte tlačítko OK.
• Použitím “ ”/“ ” tlačítka vypnete nebo zapnete 
“Automatické vyhledávání”.
• Označte menu “Hledat aktualizaci”  použitím  “ ”/“ ” 
• Označte menu “Upravit aktualizaci”  použitím “ ”/“
” Navolte prosím dostupné informace o satelitu a uložte 
všechny hodnoty a stiskněte OK .
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Rodičovská kontrola
Nastavení PINu
PIN pro změněnou sekci. Pro Nastavení PINu, stiskněte “
”/“ ” tlačítko. Pro zobrazení Nastavení PINu okna stiskněte 
OK. Číselnými tlačítky nastavíte nový PIN. Kvůli prověření je 
potřeba navolit PIN dvakrát. Jestliže oba jsou PINy stejné, PIN 
bude změněn. Předurčený PIN je 0000, pokud PIN změníte, 
napište si ho a schovejte na bezpečné místo.

Uzamčení Menu
V uzamčení menu lze nastavit zámek na všechna menu nebo 
na instalační menu. Pokud je uzamčení menu zakázané, budou 
volně přístupná všechna menu. Pomocí tlačítek  “ ”/“ ” přejděte 
na položku Uzamčení menu. Pomocí tlačítek “ ”/“ ” zvolte režim 
Uzamčení menu.
VYPNUTO: Všechna menu jsou odemčená. 
VŠECHNY NABÍDKY: Všechny nabídky jsou přístupné pouze 
po zadání správného klíče. Bez klíče tedy není možné přidávat, 
mazat, přejmenovávat, posouvat kanály nebo nastavovat 
časovače. 
INSTALACE: Je zamknuta nabídka Instalace. Uživatel nemůže 
přidávat kanály. Změny budou uloženy po opuštění nabídky 
Konfigurace.

Věkové omezení
Kanál lze uzamknout v závislosti na věkové omezení 
programu. Věkové omezení lze nastavit mezi +4 a +18.

Nastavení času(Volitelné)
• V nabídce Konfigurace zvýrazněte pomocí tlačítek 

“ ” nebo “ ” položku Nastavení času.
• Stiskněte tlačítko OK a na obrazovce se objeví 

podnabídka Nastavení času: Nastavit lze reálný 
čas a časová zóna.

• Nastavte Časové pásmo stisknutím “ ” nebo “ ” 
tlačítka. Použijte  “ ” nebo “ ” pro změnu časového 
pásma mezi GMT-12 a GMT+12. Současné časové 
pásmo se změní na vrchu menu seznamu podle toho, 
jaké jste vybrali.

Automatické vypínání
Pro výběr automatického vypnutí stiskněte  “ ” nebo  “

” Pro nastavení Automatického vypnutí na Ano nebo 
Ne stiskněte“ ” nebo  “ ” tlačítko. Pokud po delší dobu 
nepoužijete STB, set-top box se vypne.

Aktualizace Seznamu kanálů
Tato volba zapíná nebo vypíná funkci automatického 
vyhledávání kanálů, která se provádí, když je box v 
pohotovostním režimu.

Nastavení řeči

Menu: zobrazí jazyk systému.
Tato nastavení budou použita, pokud jsou k dispozici. 
Jinak bude použito současné nastavení.
• Zvuk: stisknutím “ ” nebo  “ ” změníte audio jazyk.
• Titulky: změňte jazyk titulků pomocí “ ” nebo  “ ” Titulky 

budou ve vybrané řeči.
• Průvodce: Jazyk průvodce změníte stisknutím tlačítek 

” nebo  “ ”

Konfigurace nahrávání
Vyberte položku Nahrávky v Nastavovacím menu 
ke konfiguraci nastavení nahrávek. Zobrazí se 
následující upozornění pro konfiguraci nahrávek.

Dostupné jsou následující možnosti:

Automatické odstranění
Vyřadit
Pokud je USB disk plný a časovač je nastaven na 
nahrávání, přístroj automaticky vyřadí předešlé nahrávky 
nastavené touto možností. Možnosti jsou následující:
Žádné: Nevyřadí se žádné nahrávky \ časovač 
nenahraje vyžadovaný program.
Nejstarší: Pro vytvoření místa se vyřadí nejstarší 
nahrávky.
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Nejdelší: Pro vytvoření místa se vyřadí nejdelší 
nahrávky.
Nejkratší: Pro vytvoření místa se vyřadí nejkratší 
nahrávky.
Nehrané: Pokud je tato funkce nastavena na 
VYLOUČENÉ, jakékoli nehrané nahrávky nebudou 
vymazány. Pokud je funkce nastavena na ZAHRNTUÉ, 
nehrané nahrávky budou vymazány.
Maximální časový posun: Vybere největší možný čas 
pro nahrávání s časovým posunem.

Formátování disku
DŮLEŽITÉ: VŠECHNA data uložená na USB disku 
budou ztracena a poté bude formát disku převeden do 
FAT32, pokud tuto funkci zvolíte.
• Pokud chcete vymazat všechny soubory na USB 

pevném disku nebo paměti, můžete použít možnost 
Zformátovat disk.  

• Také pokud USB disk selhává, můžete ho zkusit 
zformátovat. Ve většině případů, formátování disku 
obnoví normální funkci, ačkoli VŠECHNA data na 
USB disku budou ztracena. 

• Stiskněte tlačítko OK , zatímco je zvýrazněna 
možnost Zformátovat disk. Na obrazovce se zobrazí 
menu, vyžadující pin kód. Pokud jste pin nezměnili, 
přednastavené číslo je 0000. Poté, co vložíte pin, 
zobrazí se vysunovací menu. Pokud chcete pevný 
disk zformátovat, vyberte ANO a stiskněte OK 
k zformátování disku. Pro zrušení vyberte NE a 
stiskněte OK. Ujistěte se, že zazálohujete důležité 
nahrávky předtím, než zformátujete USB disk.

Irdeto CA systém
Tuto položku lze použít pro prohlížení nebo úpravu 
Irdeto CA informací.

Informace o Smartcard
Vyberte Přístup k Irdeto a stiskněte OK pro zobrazení 
informací. Pro sledování kódovaných kanálů je potřeba 
čipová karta. Pokud zákazníkům službu nabízí víc než 
jeden poskytovatel může se stát, že budete potřebovat 
různé čipové karty. Čipové karty nejsou v této příručce 
popsány. Mohou také mít přístup do zvláštních menu. 
Pokud tomu tak je, postupujte podle pokynů dodaných 
poskytovatelem služeb. Bez čipové karty lze sledovat 
pouze nešifrované satelitní kanály.
Poznámka: Čipovou kartu CA zanechte ve zdířce pro 
čipové karty. 

Knihovna záznamů
DŮLEŽITÉ: Pro prohlížení knihovny záznamů, 
nejdříve připojte USB disk do TV, zatímco je vypnutá. 
Poté zapněte pro umožnění funkce nahrávání. Jinak 
nebude nahrávací funkce umožněna.
Pro zobrazení seznamu nahrávek stiskněte tlačítko M, 
pro zobrazení hlavního menu, poté pomocí tlačítek“

” nebo “ ”zvýrazněte řádek „Knihovna záznamů“ 
a stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se nápis Knihovna 
záznamů s dostupnými nahrávkami. 

Všechny záznamy se uchovávají v knihovně záznamů. 
MODRÉ tlačítko (Vymazat): Vymaže vybrané 
nahrávky.
P<P  tlačítko (Upravit): Provede změny na vybraných 
nahrávkách.
Tlačítko TEXT (Roztřídit): Změní pořadí nahrávání. 
Můžete vybrat z velké řady možností řazení.
Tlačítko OK Zaktivuje menu přehrávání:
• Přehraj od začátku: Přehraje nahrávku od začátku.
• Začít znovu: Přehraje všechny záznamy od začátku.
• Přehraj od místa: Vymezí bod přehrávání.
Poznámka: Prohlížení hlavní nabídky a položek menu 
není dostupné během přehrávání.
• Uspořádání kapitol: Uspořádá body kapitol

(Začít znovu): Nahrávání´se spustí znovu.
INFO (Podrobnosti): Zobrazí stručné podrobnosti o 
programech.
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Zobrazení prohlížeče médií
• K zobrazení okna Prohlížeče médií stiskněte buďto 

tlačítko „M“ na dálkovém ovládání a potom stiskem 
tlačítek “ ” nebo  “ ” zvolte Prohlížeč médií. 
Stisknutím tlačítka „OK“ pokračujte. Zobrazí se 
prohlížeč médií.

Prohlížení obsahu USB disku
• Z paměti USB můžete přehrávat hudební, obrázkové 

a video soubory..
Poznámka: Některé USB zařízení nemusí být 
podporovány.
Poznámka: Pokud nebude USB paměť rozeznána po 
vypnutí a zapnutí přístroje nebo po První instalaci, 
odpojte USB zařízení a přístroj vypněte a zapněte. 
Poté znovu zapojte USB zařízení.
• Použitím tlačítka nahoru nebo dolů vyberete USB 

zařízení z Prohlížení médií a poté stiskněte OK. 
Zobrazí se dostupný výběr souborů.

Poznámka: Možnosti videa/fotky/hudba profiltrují 
relevantní soubory. Pokud vyberete možnost 
VŠECHNO, všechny soubory v připojeném disku se 
zobrazí v adresářích.

USB přehrávání pomocí prohlížeče 
médií
Přehrávání souborů MP3
Vyberte USB zařízení. Vyberte Hudba a stiskněte OK. 
Zobrazí se všechny hudební soubory:

Skok (Číselná tlačítka): skočí do vybraných souboru 
použitím číselných tlačítek.
Přehrát toto (tlačítko OK): Přehraje vybrané soubory.  
Přehrát  ( tlačítko): Přehraje všechny mediální 
soubory ve složce, přičemž začne u prvního 
zvoleného.
Stop (  tlačítko): Zastaví přehrávané soubory.
Pauza  (  tlačítko): Pozastaví přehrávání souboru.
LANG. Roztřídí soubory. 
(Tlačítko INFO): Aktivuje Loop/ režim Náhodně
MODRÉ: Změní typ media.
Předešlý/Další  (   tlačítko) : Skočí to předešlého 
n e b o  d a l š í h o souboru k přehrání.

Prohlížení JPEG souborů
Vyberte USB zařízení. Vyberte Fotky a stiskněte OK. 
Zobrazí se všechny foto soubory.

Skoč (0...9 tlačítka) : skočí do vybraných souboru 
použitím číselných tlačítek.
OK : (OK tlačítko) zobrazí zvolený obraz v režimu celé 
obrazovky.
Prezentace  (  tlačítko): zahájí prezentaci všech 
obrázků ve složce.
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LANG. Seřadí soubory podle data.
MODRÉ: Změní typ media.
ŽLUTÉ: Nastaví interval prezentace.

Možnosti prezentace
Vyberte USB zařízení. Vybere Fotky a stiskněte 
OK. Zobrazí se všechny foto soubory. Pro zahájení 
prezentace stiskněte  tlačítko

Pauza  (  tlačítko): Zastaví slideshow.
(  tlačítko: Zastaví přehrávané soubory.
ZELENÉ: Aktivuje Loop/ režim Náhodně
Předešlý/Další  (    tlačítko) : Skočí do předešlého 
nebo  da l š ího souboru ke slideshow.
Otočit (   : Otočí obrázek použitím nahoru/dolu 
tlačítek.
Exit: Zpět k seznamu souboru.
(Tlačítko INFO): Aktivuje ovládací proužek.

Přehrávání video soborů
Vyberte USB zařízení. Vyberte Fotky a stiskněte OK. 
Zobrazí se všechny foto soubory:

A..Z: Přeskočí do souboru.
OK : Přehrát toto:
Přehrát (“ ” tlačítko): Přehraje soubor.
LANG. Seřadí soubory podle názvu.
MODRÉ: Změní typ media.
V průběhu procesu APS se zobrazí následující 
nabídka:

Přehrát  (  tlačítko): Přehraje soubor.
Pauza  (  tlačítko): Pozastaví přehrávání.
Stop (  tlačítko): Zastaví přehrávané soubory.
Přetočit  (  tlačítko): Přetáčí zpět.
Dopředu  (  tlačítko): Přetáčí vpřed.
ZELENÉ: Přeskočí do vybraného času.
LANG. Nastavuje titulky / Audio.
ŽLUTÉ: Nastaví korekci časování titulků.
ČERVENÉ: Nastaví pozici titulků na obrazovce.
MODRÉ: Nastaví velikost titulků.
SUBTITLE: Povolí/zakáže titulky.
ODEJÍT: Opustí video.
MENU: Vrátí se do předešlého menu.
Podporovaný video formát: .avi / mpg / mkv / mp4

Zobrazení všech souborů
Vyberte USB zařízení. Vyberte VŠE a stiskněte OK. 
Zobrazí se všechny dostupné soubory.

Časovače

Pro zobrazení okna s časovači aktivujte tuto položku z 
hlavního menu. Z hlavního menu vyberte Časovače a 
stiskněte OK. Pro přidání časovače stiskněte ŽLUTÉ 
tlačítko na dálkovém ovládání. Objeví se okno „Přidat 
časovač“.
Kanál: “ ” nebo  “ ” tlačítka vás provedou TV nebo 
Rádio seznamem.
Nahrávací typ: Typ nahrávání bude vybrán.
Datum: Datum je navolen pomocí tlačítek vlevo/vpravo 
nebo číselnými tlačítky.
Start: Čas začátku je navolen pomocí tlačítek vlevo/
vpravo nebo číselnými tlačítky.
Konec: Čas konce je navolen pomocí tlačítek vlevo/
vpravo nebo číselnými tlačítky.
Délka: Doba trvání mezi časem Zahájení a Konce.
Opakovat: Časovač můžete nastavit tak, aby se 
opakoval Jednou, Denně nebo Týdně.
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Přehrávání: Lze použít rodičovská nastavení nebo 
vybrat povolit či zakázat.
Změnit/Smazat: dovoluje nebo zakazuje jakékoli úpravy 
jinými uživateli.
Nastavení uložíte stisknutím ZELENÉHO tlačítka nebo 
zrušíte stisknutím ČERVENÉHO tlačítka. Seznam 
můžete pomocí OK tlačítka editovat, nebo jej MODRÝM 
tlačítkem smazat.

Další funkce
Aktivní kanály (volitelně)
Po stisknutí tlačítka “TV/RADIO” na ovladači, přijímač 
změní režim (pouze TV, pouze rádio). Pokud je režim 
změněn, přijímač naladí první službu ve vybraném 
režimu.

Seznam kanálů (červené tlačítko)
Po stisknutí červeného tlačítka se zobrazí celý 
seznam kanálů. Pokud je poslední sledovaný
/poslouchaný program jeden z vašich oblíbených, 
zobrazí se seznam oblíbených.

VOLBA AUDIO REŽIMU (ŽLUTÉ TLAČÍTKO)
ŽLUTÉ tlačítko přepíná zvukový režim. Výchozím 

režimem je stereo. Chce-li uživatel poslouchat pouze 
pravý nebo levý zvukový kanál, lze na takový režim 
přepnout právě tímto tlačítkem. 

• Při režimu jednoho zvukového kanálu (levého nebo 
pravého) bude z obou zvukových výstupů vycházet 
stejný zvukový signál (kanál). Po změně režimu se 
zobrazí OSD a toto se uloží pro budoucí přepínání 
na audio režim.

Info / NÁPOVĚDA

• Je-li stisknuto tlačítko INFO (i), zobrazí se informační 
nabídka OSD. 

• Poskytuje informace vztahující se k aktuálně 
sledovanému programu. Tyto informace obsahují 
číslo programu, jméno programu, programový 
režim (TV a rádio), jméno transpordéru, frekvence 
transpordéru, ikonu oblíbených (pokud je program 
jeden z oblíbených), kódované/dekódované 
programy, polarizaci, režim dat, režim filtr, zvukový 
režim, zda má program teletext či ne a krátký popis 
událostí, rozlišení vysílání (576i).

Tlačítko jazyk (LANG(AD))
Pomocí tlačítka LANG. lze zvolit jinou zvukovou 
stopu k zobrazovanému programu (existuje-li). 
Když je stisknuto toto tlačítko, zobrazí se nabídka s 

počtem možných jazykových stop pro TV nebo rádio. 
Procházejte použitím “ ” nebo “ ”tlačítky a OK. 
Pokud audio jazyk podporuje Dolby digital výstup, 
výraz “AC3” se zobrazí na konci jména audio jazyka. 
Pokud nemá program multiaudio, zpráva uživatele 
varuje.

Průvodce (elektronický programový 
průvodce)
Pro prohlížení elektronického programového průvodce 
stiskněte tlačítko GUIDE na dálkovém ovladači, kde 
můžete sledovat informace o událostech (začátek 
a konec současného  a příštího programu, číslo 
programu, jméno programu, jméno události programů 
v naladěném transpordéru) a nastavit časovače na 
tyto události. Pro více informací viz číst Elektronický 
programový průvodce. 

OBLÍBENÝ PROGRAM (FAV.)
Oblíbenými můžete procházet stisknutím tlačítka FAV. 
Každý z programů může být vybrán jako oblíbený ze 
seznamu programů. 

Utlumit
Když je stisknuto tlačítko MUTE, zobrazí se na 
obrazovce symbol přeškrtnutého reproduktoru – 
utlumení. Tento symbol zůstane dokud není tlačítko 
MUTE stisknuto znovu. Pokud je na obrazovce 
zobrazeno jiné menu, symbol utlumení se nezobrazí.

Titulky 
Některé kanály mohou vysílat titulky zobrazitelné na 
obrazovce, např. pro nedoslýchavé. Tato funkce zvolí 
požadovaný jazyk titulků a umožňuje automatické 
zobrazení titulků kdykoliv jsou ve vysílání k dispozici. 
Pro aktivaci menu titulků stiskněte SUBT. tlačítko.

Předešlý kanál (P<P) 
Naposledy sledovaný kanál lze zobrazit pomocí 
tlačítka P<P.

Teletext ( TEXT)
Teletext lze použít pomocí ovladače. Stisknutím tlačítka 
TEXT aktivujete vysílání teletextu. V menu TEXT lze 
použít červené, zelené, žluté či modré tlačítko, Stiskněte 
MENU pro opuštění teletextu.
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Specifikace
OBECNÉ
• Vstupní napětí: 220-240V~ 50 Hz
•  Vstupní frekvence 950 - 2150 MHz
• Maximální spotřeba energie 28 W
• Provozní teplota: 5ºC až +40ºC
•  Skladovací teplota: -20ºC až +70ºC
• Vlhkost: 25 až 75 % relativní vlhkosti
• Fyzické rozměry: 307x210x46 mm
•  Hmotnost: 1300 gr
HARDWAROVÁ KONFIGURACE
•  Hlavní procesor BROADCOM  BCM7325
Flash paměť 32 Mbyte
• DDRAM : 256 Mbyte

Dálkové ovládání
Provozní dosah: 7m max.
Baterie: 2 x 1,5V (R-03/AAA)

Digitální způsobilost
Přenosová norma:
• DVB-S / S2, MPEG2
• DVB-S / S2, MPEG4
Demodulace:
•  Podporuje DVB-S2 Broadcast Services profile
• QPSK rates 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10
• 8PSK rates 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10
• Legacy QPSK demodulátor/dekodér
• 1–45 MBaud DVB-S
• 5–30 MBaud DVB-S2
Obraz:
• Video: MP@ML, PAL, 4:3/16:9
• MPEG-4 AVC/H.264 HP@L4 video dekodér
Zvuk:
• Audio: MPEG-1 layer I / II / III (MP3), MPEG-2 AAC, 
MPEG-4 AAC
• Zvuk: MPEG-1 vrstva I / II / III (MP3), MPEG-2 AAC, 
MPEG-4 AAC
• Podporované jsou samplovací frekvence  32, 44.1 
& 48 kHz
Výstup lze naprogramovat jako STEREO, LEVÝ nebo 
PRAVÝ (na obou výstupech). Používá se pro 
duální mono kanály pro výběr konkrétního 
soundtracku.♠
•  Široký dynamický rozsah (16-bitové rozlišení)

LNB NAPÁJENÍ
Vertikální 13/14 V
Horizontální 17/18 V
Maximální výstupní proud 400mA (ochrana proti 
zkratu)
22 kHz tón Frekvence 22KHz ± 2 KHz
: Amplituda 0,6 Vpp ± 0,2 Vpp

USB NAPÁJENÍ
5V @ 500mA max

TV Scart
Výstup obrazu: Kompozitní videosignál, 1 Vp-
p±3dB/75 ohm
Výstup zvuku: 2 Vrms / Z = 10 kohm
Přepínání funkce: 12V / 6V pro 4:3 / 16:9 / Z = 10 k*
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Řešení problémů

Problém Možné důvody Co dělat

Diodová kontrolka nesvítí Kabel napájení není připojen.
Zkontrolujte, jestli je napájecí 
kabel připojen do zásuvky ve 
zdi.

Chybí obraz nebo zvuk Není signál nebo je signál slabý. Zkontrolujte anténní a video 
připojení (scart/HDMI).

Změny provedené v nabídkách se 
neprojevily.

Digitální set-top box byl odpojen, 
aniž by byl nejprve přepnut do 
pohotovostního režimu.

Před odpojením digitálního 
set-top boxu počkejte, dokud 
nepřejde do pohotovostního 
režimu.

U v i d í t e  c h y b o v é  h l á š e n í 
související s LNB ochranou proti 
zkratu.

Instalace satelitního talíře není 
v pořádku nebo připojení kabelů 
nebyla správně provedena.

Zkontrolujte připojení.
Pokud problém přetrvává,
zkontaktujte dodavatele.

Dálkové ovládání nefunguje.

• Digitální set-top box je v 
pohotovostním režimu.
• Ovladač je mimo dosah.
• Baterie jsou vybité.

•  S t i s k n ě t e  t l a č í t k o 
pohotovostního režimu.
• Zkontrolujte dosah ovladače.
• Vyměňte baterie.

Zapomněli jste kód k nějakému 
kanálu nebo heslo.

Pokud jste zapomněli heslo, 
zopakujte První instalaci .
Nastavíte jej tak na prvotní 
hodnotu 0000.

 Nahrávání nedostupné USB disk nebyl rozpoznán.

Pro nahrávání  programů, 
zapojte USB disk k vašemu 
přístroji zatímco je vypnutý. 
Poté zapněte pro umožnění 
funkce nahrávání. Jinak nebude 
nahrávací funkce umožněna. 
Pokud stále nelze nahrávat, 
zkuste TV vypnout a znovu 
zapojit USB zařízení zatímco je 
TV vypnutá.

PokCannot decrypt HD+ channel Smartcard nebyla vložena nebo 
popis vypršela lhůta splatnosti.

Ujistěte se, že je smardcard 
vložena správně, zlatým čipem 
směrem dolů. Číslo smardcard 
by mělo být vidět v OSD menu. 
Menu-Nastavení-Navigace-Info 
o smardcard. Pro nesrovnalosti 
kontaktujte HD+ centrum.
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VAROVÁNÍ: NEVYSTAVUJTE SPOTŘEBIČ DEŠTI NEBO VLHKOSTI ABYSTE  
PŘEDEŠLI VZNIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. VŽDY 
SPOTŘEBIČ VYPNĚTE ZE ZÁSUVKY KDYŽ JEJ NEPOUŽÍVÁTE NEBO PŘED 
OPRAVOU. V PŘÍSTROJI NEJSOU ŽÁDNÉ ČÁSTI OPRAVITELNÉ  

SPOTŘEBITELEM. VŽDY SE OBRACEJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS. 
PŘÍSTROJ JE POD NEBEZPEČNÝM NAPĚTÍM .

Informace o ochraně životního prostředí
Udělali jsme to nejlepší pro snížení množství obalů a zajistili jsme jejich snadné rozdělení  
na 3 materiály: lepenka, papírová drť a roztažený polyetylén. Tento přístroj obsahuje materiály,  
které mohou být po demontáži specializovanou společností recyklovány. Dodržujte prosím  
místní nařízení týkající se nakládání s balícími materiály, vybitými bateriemi a starým zařízením.

Likvidace starého elektrozařízení a použitých baterií a akumulátorů
Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo na jeho obalu označuje, 
že s výrobkem nesmí být nakládáno jako s domácím odpadem. Po ukončení ži-
votnosti odevzdejte prosím výrobek nebo baterii (pokud je přiložena) 
v příslušném místě zpětného odběru, kde bude provedena recyklace tohoto 
elektrozařízení a baterií. V Evropské unii a v ostatních evropských zemích existují 
místa zpětného odběru vysloužilého elektrozařízení. Tím, že zajistíte správnou 
likvidaci výrobku, můžete předejít možným negativním následkům pro životní 

prostředí a lidské zdraví, které se mohou v opačném případě projevit jako důsledek 
nesprávné manipulace s tímto výrobkem nebo baterií či akumulátorem. Recyklace materiálů 
přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Z tohoto důvodu prosím nevyhazujte vysloužilé 
elektrozařízení a baterie/akumulátory do domovního odpadu. 

Informace o tom, kde je možné vysloužilé elektrozařízení zdarma odložit, získáte u vašeho 
prodejce, na obecním úřadě nebo na webu www.asekol.cz. Informace o tom, kde můžete 
zdarma odevzdat použité baterie nebo akumulátory, získáte také u vašeho prodejce, 
na obecním úřadě a na webu www.ecobat.cz.

Dovozce zařízení je registrován u kolektivního systému ASEKOL s.r.o. (pro recyklaci 
elektrozařízení) a u kolektivního systému ECOBAT s.r.o. (pro recyklaci baterií a akumulátorů).

Změna technické specifikace výrobku vyhrazena výrobcem.

Výrobce: HP TRONIC Zlín, spol. s r.o., Prštné-Kútiky 637, Zlín, 760 01Výrobca: Hyundai Corporation, Seoul, Korea
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  Typ výrobku: 

  Datum prodeje:             Výrobní číslo:

   Razítko a podpis prodávajícího: 

 Záruční list                                                   

Záruční PODMínKY
Na výrobek uvedený v tomto záručním listu je poskytována záruka po dobu 
dvacet čtyři měsíců od data prodeje spotřebiteli.
Záruka se vztahuje na poruchy a závady, které v průběhu záruční doby vznikly chybou výroby 
nebo vadou použitých materiálů.
Výrobek je možno reklamovat u prodejce, který výrobek prodal spotřebiteli nebo  
v autorizovaném servisu.
Při reklamaci je nutné předložit: reklamovaný výrobek, originální nákupní doklad, ve kterém je 
zřetelně uveden typ výrobku a jeho datum prodeje spotřebiteli, případně tento řádně vyplněný 
záruční list. 
Záruka platí pouze tehdy, je-li výrobek používán podle návodu k obsluze a připojen na správné 
síťové napětí.
Spotřebitel ztrácí nárok na záruční opravu nebo bezplatný servis v případě:
• zásahu do přístroje neoprávněnou osobou.
• nesprávné nebo neodborné montáže výrobku.
• poškození přístroje vlivem živelné pohromy.
• používání výrobku pro jiné účely, než je obvyklé.
• používání výrobku k profesionální či jiné výdělečné činnosti.
• používání výrobku s jiným než doporučeným příslušenstvím.
• nesprávné údržby výrobku.
• nepravidelného čistění výrobků zejména v případě, kdy je závada způsobena zbytky potravin, 

vlasů, domovního prachu nebo jiných nečistot.
• vystavení výrobku nepříznivému vnějšímu vlivu, zejména vniknutím cizích předmětů nebo 

tekutin (včetně elektrolytu z baterií) dovnitř. 
• mechanického poškození výrobku způsobeného nesprávným používáním výrobku nebo jeho 

pádem.

Pokud zboží při uplatňování vady ze strany spotřebitele bude zasíláno poštou nebo přepravní 
službou, musí být zabaleno v obalu vhodném pro přepravu tak, aby se zabránilo poškození 
výrobku přepravou. 

Aktuální seznam servisních středisek naleznete na: www.hyundai-electronics.cz
Případné další dotazy zasílejte na info@hyundai-electronics.cz

Veškeré náležitosti uvedené v tomto záručním listu platí pouze pro výrobky nakoupené 
a reklamované na území České Republiky.

CZ
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