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Příručka uživatele 
(překlad návodu firmy Humax) 
 
Vážený zákazníku,  
 
děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu přijímače HDTV. Před instalací, zapnutím a 
nastavováním přijímače se prosím podrobně seznamte s návodem k jeho obsluze - 
obsahuje důležité informace nutné pro max. využití všech jeho vlastností a funkcí. Návod 
uschovejte pro případ jeho další potřeby. 
Zakoupením tohoto přístroje se vám otevírá svět digitální TV a to v nejvyšší možné 
kvalitě. HDTV je televizí s novými dimenzemi - s výjimečně kvalitním a ostrým obrazem a 
s brilantními barvami. Programy Premiere přibližují divákovi nejnovější filmy, sportovní 
události a dokumentární pořady a to v dosud neznámé kvalitě. Ze sledování TV se tak 
stává skutečný zážitek.  
Přístroj je samozřejmě určen pro příjem celé nabídky Premiere a to pro všechny kdo od 
TV vyžadují více než příležitostní diváci. Předplatné Premiere představuje přístup 
k exkluzivní nabídce TV programů, individuálnímu výběru, rozsáhlému servisu a 
technologiím budoucnosti. 
U programů Premiere dochází k inovacím dříve než u jiných poskytovatelů TV programů. 
Technologie HDTV je programy Premiere nabízena jako prvním (a v současné době 
dosud jediným) německým poskytovatelem TV ve standardu HD a to po celých 24 hodin 
denně. 
Předplatitelům Premiere je k dispozici následující nabídka TV pořadů 
• PREMIERE FILM s možností shlédnutí až 100 filmů denně, nepřerušovaných 

reklamou. Program DISNEY CHANNEL představuje širokou nabídku zábavy pro celou 
rodinu. 

• PREMIERE SPORT a PREMIERE FUSSBALL LIVE přináší divákům to nejlepší ze 
světa sportu popř. fotbalu. 

• PREMIERE THEMA zahrnuje širokou řadu programů s různou tématikou a pro každou 
náladu. Jedná se reportáže, dokumentární pořady, pořady pro děti, hudbu a erotiku 
jakož i špičkové pořady pro milovníky Sci-fi, krimi, akčních filmů a klasiky.  

• Prostřednictvím PREMIERE DIREKT získáte přístup k vašim oblíbeným filmům, 
sportovním událostem atd. a to s libovolným zahájením jejich vysílání. 

Při instalaci programové sady Premiere věnujte prosím pozornost pokynům přiloženým ke 
kartě Premiere. Pokud ještě nejste vlastníky této karty obraťte se prosím na telefonní číslo 
0180 551 00 00 (Německo) nebo 01 491 66 200 (Rakousko). Další informace můžete 
získat na www.premiere.de nebo www.premiere.at . 
Přejeme vám hodně spokojenosti s vaším přijímačem HDTV Humax PR-HD1000. 
 
Váš Humax - team 
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Důležitá upozornění 
• Minimálně po dobu záruky na přístroj doporučujeme uschovat jeho orig. přepravní 

karton, použitý balicí materiál a pokladní doklad. V případě další přepravy přístroje 
zabalte přístroj tak, jak byl zabalen z výroby. Použitý balicí materiál je plně 
recyklovatelný - při jeho likvidaci postupujte podle místně platných předpisů. Event. 
použité plastové fólie uložte mimo dosah dětí. 

 
UPOZORNĚNÍ 

 

NEVYJÍMEJTE PŘÍSTROJ ZE SKŘÍŇKY - RIZIKO ÚRAZU 
ELEKTRICKÝM PROUDEM.  

Uvnitř skříňky přístroje nejsou díly, které by mohl opravit nebo seřídit jeho uživatel bez 
odpovídajícího vybavení a kvalifikace. Bude-li přístroj vyžadovat seřízení nebo opravu kontaktujte 
odborný servis. Zásahem do přístroje v době platnosti záruky se vystavujete riziku ztráty event. 
záručních plnění. Před event. vyjmutím přijímače ze skříňky (výslovně nedoporučeno) odpojte 
přijímač od elektrické sítě. 
 
 

 

 
Symbol blesku uvnitř trojúhelníka na zadní straně skříňky přístroje upozorňuje 
uživatele na přítomnost životu nebezpečného napětí na některých dílech uvnitř 
skříňky. 
 

 

 
Symbol vykřičníku na zadní straně skříňky přístroje upozorňuje uživatele na 
existenci důležitých pokynů pro obsluhu a ošetřování přístroje, uvedených v jeho 
doprovodné dokumentaci. 

 
Autorská práva (Copyright © 2006 Humax Corporation) 
• Rozmnožování, překlad nebo jiné použití tohoto dokumentu a to jak celého nebo jeho 

části a to jakýmkoliv způsobem je bez předchozího výslovného souhlasu firmy Humax 
zakázáno. 

• Veškeré obchodní známky uváděné v návodu jsou chráněnými obchodními známkami 
jejich vlastníků. 

• Přístroj obsahuje technologie určené pro ochranu autorských práv, chráněné 
patentovým právem a právem na ochranu duševního vlastnictví USA a některých 
dalších zemí. Použití těchto technologií musí být povoleno jejich vlastníkem, kterým je 
firma Macrovison Corporation. Tyto technologie jsou určeny především pro použití 
přístroje v domácnostech aj. omezené aplikace. Jakákoliv manipulace se software 
ochrany autorských práv je zakázána.  

• Informace uváděné v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího 
oznámení.    

Pro bezpečné používání přijímače 
Přístroj vyhovuje všem v okamžiku jeho výroby platným mezinárodním normám a 
předpisům souvisejících s bezpečností jeho používání a se zajištěním jeho 
elektromagnetické slučitelnosti (EMS). 
Před instalací a zapnutím přístroje se prosím seznamte s následujícími pokyny: 
• Přijímač je konstruován pro napájení střídavým napětím 90 - 250 V, 50/60 Hz, 

s automatickým přizpůsobením napájecích obvodů přijímače přivedenému střídavému 
napětí v uvedeném rozsahu bez jakéhokoliv dalšího zásahu uživatele. 

• Nepřetěžujte síťovou zásuvku popř. prodlužovací kabel používané pro napájení 
přístroje. 

• Pravidelně kontrolujte stav síťového kabelu přístroje. Kabel veďte tak, aby se po něm 
nešlapalo, na kabel nepokládejte těžké předměty. Nepoužívejte přístroj s poškozeným 
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síťovým kabelem - poškozený kabel nechejte vyměnit nebo opravit. Nedotýkejte se 
síťového kabelu přístroje mokrýma rukama. 

• Chraňte přístroj před postříkáním nebo politím jakoukoliv kapalinou. Neinstalujte 
přístroj na místech, kde by mohl být postříkán nebo polit, nepoužívejte přístroj mimo 
místnosti. Na přístroj neumísťujte nádoby obsahující jakékoliv kapaliny.  

• Pozor na vniknutí jakýkoliv cizích (zejména kovových) předmětů popř. jakýchkoliv 
kapalin do skříňky přístroje - riziko poškození přístroje popř. významného zkrácení 
jeho životnosti. 

• Přístroj instalujte na rovnou, pevnou plochu chráněnou proti otřesům a vibracím. 
• Nezakrývejte větrací otvory skříňky přístroje - slouží pro odvádění tepla vznikajícího 

během jeho provozu. Nepoužívejte přístroj položený na měkkém čalouněném nábytku 
nebo na koberci s vysokým vlasem - možnost zakrytí větracích otvorů na spodní 
straně jeho skříňky, přehřátí a poškození přístroje. Chraňte přístroj před přímým 
sluncem, neinstalujte přístroj v blízkosti zdrojů tepla. Na přístroj neumísťujte další 
komponenty vašeho systému audio / video. 

• Přístroj používejte pouze v kombinaci s komponentami uváděnými v návodu. 
• Před čištěním přístroj vypněte a odpojte jej od elektrické sítě. Pro čištění přístroje 

postačuje lehce zvlhčený měkký hadřík, v žádném případě nepoužívejte pro čištění 
přístroje ředidla nebo rozpouštědla. 

• Před připojováním / odpojováním přijímače k / od televizoru∗ (zesilovače nebo PC) je 
přijímač a televizor (popř. zesilovač nebo PC) bezpodmínečně nutno vypnout a odpojit 
od elektrické sítě. Nedodržením tohoto pokynu riziko poškození přijímače a / nebo 
přístroje, ke kterému je přijímač připojován / od kterého je odpojován. 

• Přijímač umístěte v min. 10 cm vzdálenosti od přístrojů, které mohou být event. 
zdrojem rušení příjmu obrazu (např. jeho zkreslením, zhoršením podání barev atd.) 
jako jsou např. televizor, VCR nebo počítačové komponenty. 

• Anténa používaná s přístrojem musí být uzemněna. Vzhledem k nutnosti dodržení 
řady předpisů doporučujeme anténu nechat instalovat odbornou firmou.  

• Případně používaný rozvod společné satelitní antény musí vyhovovat požadavkům 
SABS 061. 

• Při event. opravách přístroje důsledně vyžaduje použití orig. náhradních dílů. 
• Vypnutím přístroje stlačením tlačítka STANDBY na ovladači nebo na přístroji není 

přístroj odpojen od elektrické sítě - je tak přepnut do pohotovostního režimu. Přístroj 
v pohotovostním režimu zůstává připojen k elektrické síti, ze které trvale odebírá malý 
proud, nutný pro zálohování pamětí, funkci obvodů dálkového ovládání aj. obvodů.  

• Pro vypnutí přístroje použijte tlačítko ON/OFF na jeho zadním panelu, pro úplné 
odpojení přístroje od elektrické sítě (nutné za bouřky, před vaší předpokládanou delší 
nepřítomností nebo pokud nehodláte přístroj delší dobu používat) přepněte přístroj do 
pohotovostního režimu nebo přístroj vypněte a potom vyjměte vidlici síťového kabelu 
přístroje ze síťové zásuvky. 

                                                
∗  Pojem „televizor“ je v dalším textu návodu používán pro označení zobrazovací jednotky 
(„klasického“ (CRT) televizoru, televizoru s plasmovou nebo LCD obrazovkou popř. projektoru). 
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1.  Před použitím přijímače 

1.1  Příslušenství přijímače 
Přijímač je dodáván s následujícím příslušenstvím: 
 

 

 
 

  

dálkový ovladač baterie pro 
ovladač 

kabel s konektory 
SCART 

kabel s konektor 
HDMI 

návod k obsluze 

 
Skutečně dodávané příslušenství se může lišit od zde uvedeného a to v závislosti na zemi 
určení přístroje. 
Pokud je v návodu uváděno jiné než výše uvedené příslušenství (např. televizor) není 
dodáváno s přijímačem a je nutno je k přijímači dokoupit. 
 
Poznámka k dálkovému ovladači 
Delším ponecháním dálkového ovladače bez vložených baterií riziko jeho nesprávné 
funkce - z uvedeného důvodu je nutné trvalé ponechání baterií v ovladači. 

1.2  Přední panel přijímače 
 

 
 
Na předním panelu přijímače jsou uživateli k dispozici dále uvedené ovládací a kontrolní 
prvky popř. mechanické díly: 
1. Tlačítko STAND-BY pro zapnutí přístroje / přepnutí přístroje do pohotovostního 

režimu. 
2. Tlačítko TV/RADIO pro přepnutí přístroje na příjem digitální TV / rozhlasu. 
3. Tlačítka P +/- pro postupný výběr TV nebo rozhlasových programů. 
4. Tlačítka VOL +/- pro nastavení hlasitosti. 
5. Tlačítko VIDEO FORMAT pro změnu rozlišení obrazu. 
6. Slot pro kartu (je používána pro příjem zakódovaných TV programů). 
7. Slot pro modul společného rozhraní (CI) - do přístroje lze instalovat dva tyto moduly.  

1.3  Příjem zakódovaných programů 
Kromě příjmu volných (tj. nezakódovaných) TV a rozhlasových programů přístroj 
umožňuje příjem zakódovaných (tj. předplacených) programů. Pro jejich příjem obdržíte 
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od poskytovatele zakódovaných programů kartu, kterou lze do přístroje zasunout buď 
přímo (jako např. kartu Premiere) nebo do modulu společného rozhraní (CI).  

1.3.1  Přímé zasunutí karty do přístroje 
 

 
 
Kartu (označenou v obrázku jako Smartcard), podobnou běžné bankovní (telefonní nebo 
jiné) kartě zasuňte podle obrázku do slotu pod krytem na předním panelu vypnutého 
přístroje. Po vložení karty budou (za předpokladu odpovídajících nastavení antény a 
přístroje) přístrojem přijímány předplacené programy. Pro vložení karty do přístroje: 
1. Odklopte kryt slotu pro kartu na předním panelu přístroje. 
2. Přidržte kartu ve vodorovné poloze tak, aby čip na kartě (lesklý kovový pravoúhelník) 

směřoval nahoru. 
3. Zasuňte kartu na doraz do slotu a potom k přístroji přiklopte kryt slotu.     

1.3.2  Vložení karty do slotu společného rozhraní (CI) 
 

 
 
Modul společného rozhraní (CI) je podobný externím kartám (PCMCIA) pro notebooky. 
Moduly společného rozhraní (v obrázku CI-Modul) jsou určeny pro dekódování signálu 
zakódovaného podle určitého standardu (např. Premiere nebo Cryptoworks). Pro 
správnou funkci modulu CI je do modulu nutno zasunout odpovídající kartu (v obrázku 
Smartcard). Pro vložení karty do modulu a vložení modulu s kartou do přístroje 
postupujte podle následujících pokynů: 
1. Odklopte kryt modulu CI na předním panelu přístroje. 
2. Podle pokynů v doprovodné dokumentaci modulu zasuňte do modulu na doraz kartu 

pro příjem zakódovaných programů. 
3. Vypněte přístroj a potom zasuňte modul s kartou do slotu pro modul.  
4. Přiklopte kryt modulu k přístroji.  
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1.4  Zadní panel přístroje 
 

 
 
Na zadním panelu přijímače jsou umístěny následující konektory: 
1. LNB IN pro připojení LNB. 
2. LNB OUT pro připojení dalšího digitálního přijímače satelitní TV přístroji (bude 

využívat stejné LNB). 
3. Konektor USB pro připojení kabelu USB. 
4. TV SCART - pro připojení přijímače ke konektoru SCART televizoru. 
5. VCR SCART - pro připojení přijímače ke konektoru SCART VCR. 
6. AUDIO L/R - konektory cinch - v konektorech se k dispozici stereofonní signál audio 

pro jeho zpracování připojeným přístrojem (stereofonním zesilovačem / věží / 
televizorem nebo VCR). 

7. VIDEO - výstupy komponent signálu video pro televizor vybavený shodným typem 
vstupních konektorů (konektory cinch).  

8. HDMI - konektor pro připojení digitálního televizoru vybavenému shodným typem 
konektoru. 

9. S/PDIF - konektor pro připojení výstupu datového proudu vícekanálového signálu 
audio z přijímače k digitálnímu optickému vstupnímu konektoru AV zesilovače / 
receiveru vybavenému dekodérem Dolby Digital. 

10. RS-232C - pro připojení přijímače k PC pro aktualizaci používaného firmware. 
11. Tlačítko ON/OFF pro vypnutí přístroje / přepnutí vypnutého přístroje do 

pohotovostního režimu nebo jeho zapnutí (v závislosti na režimu, ve kterém se přístroj 
nacházel v okamžiku jeho vypnutí použitím tohoto tlačítka). 

1.5  Dálkový ovladač 
Všeobecné informace 
• Dálkový ovladač je základním prostředkem uživatele pro 

obsluhu přijímače - obsluha přijímače je v dalším textu 
návodu popisována použitím ovladače. 

• Pozor na ztrátu / poškození ovladače - náhrada 
ovladače je problematická a při nedostupnosti orig. 
ovladače přináší výrazná omezení přístupu k většině 
funkcím přijímače. 

 
Tlačítka na ovladači a jejich základní funkce 
Na dálkovém ovladači jsou uživateli k dispozici následující 
tlačítka: 
1. SOURCE - pro výběr zdroje signálu (pozemní nebo 

satelitní TV). 
2. TV/RADIO - pro přepnutí přístroje na příjem TV / 

rozhlasu. 
3. Číslicová tlačítka pro přímý výběr TV nebo rozhlasových 

programů / vkládání číselných hodnot do nabídek. 
4. EPG pro zobrazení obrazovky EPG (průvodce TV 

pořady). 
5. BACK - při programování funkcí přijímače 

prostřednictvím nabídky pro přepnutí do předcházející 



 

- 7 - 

obrazovky / nabídky. 
6. Barevná tlačítka - funkce jednotlivých tlačítek závisí na konkrétním režimu přístroje a 

je uváděna na TV obrazovce. 
7. �/� a �/� pro pohyb v nabídkách. Tlačítka �/� jsou při běžném používání 

přístroje používána pro postupný výběr programů, tlačítka �/� lze použít pro 
nastavení hlasitosti (je omezena hlasitostí nastavenou ovládacími prvky televizoru 
nebo zesilovače). 

8. P +/- pro postupný výběr TV nebo rozhlasových programů. 
9. MENU pro zobrazení hlavní nabídky. 
10. TEXT pro přepnutí přístroje na příjem teletextu. 
11. LIST pro zobrazení seznamu TV nebo rozhlasových programů uložených v paměti 

přístroje. 
12. WIDE pro nastavení formátu obrazu. 

13.  (STAND-BY) - pro zapnutí přijímače / přepnutí přijímače do pohotovostního 
režimu. 

14. OPT+ pro zobrazení a nastavení atributů přijímaného TV nebo rozhlasového 
programu. 

15. LAST pro přepnutí na příjem TV nebo rozhlasového programu přijímaného před 
přepnutím přístroje na příjem aktuálně přijímaného programu. 

16. OK pro potvrzení provedeného výběru z nabídky, během příjmu TV / rozhlasu pro 
zobrazení seznamu TV / rozhlasových programů. 

17. V +/- pro nastavení hlasitosti (je omezena nastavením hlasitosti používaného 
televizoru / zesilovače). 

18. i (INFORMATION) pro zobrazení informací o aktuálně přijímaném TV programu. 

19.  (MUTE) pro okamžité umlčení přístroje / obnovení původní hlasitosti. 
20. PAGE �/� pro postupný výběr stran teletextu / zobrazení dalších obrazovek 

rozsáhlých informací. 
21. V-FORMAT pro změnu nastaveného rozlišení obrazu. 
 
Podrobný popis funkce jednotlivých tlačítek naleznete v dalším textu návodu v popisech 
obsluhy jednotlivých funkcí přijímače. 

2.  Připojení přijímače 
Důležité informace 
• Před připojováním / odpojováním přijímače k / od jiného přístroje musí být přijímač / 

připojovaný popř. odpojovaný přístroj vypnuty a odpojeny od elektrické sítě. 
Nedodržením tohoto pokynu riziko poškození přijímače popř. připojovaného / 
odpojovaného přístroje. 

• Z následujících příkladů zvolte připojení odpovídající používaným komponentám 
vašeho systému a jejich možnostem (jako např. jejich vybavení konektory). 
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2.1  Připojení televizoru s konektorem HDMI 

 
 
Konektorem HDMI jsou do televizoru přiváděny digitální signály audio a video. Připojení je 
vhodné pro televizory s vysokým rozlišením - jeho použitím získáte obraz i zvuk ve vysoké 
kvalitě. 
• K přístroji připojte satelitní anténu. 
• Kabelem s konektory HDMI propojte konektor HDMI přijímače s konektorem HDMI 

televizoru. 

2.2 Připojení k televizoru s konektorem DVI 

2.2.1 Pokud používáte AV receiver s digitálním optickým vstupním 
konektorem audio 

 

 
Připojení využívající adaptér HDMI / DVI doporučujeme pro připojení přístroje 
k digitálnímu televizoru. Konektorem DVI je do televizoru přiváděn pouze digitální signál 
video - z uvedeného důvodu je nutná realizace připojení audio (v obrázku digitálním 
kabelem, lze rovněž použít i analogové připojení stereofonním kabelem audio s konektory 
cinch). Postupujte podle následujících pokynů: 
• K přístroji připojte satelitní anténu. 
• Ke konektoru DVI televizoru připojte adaptér HDMI / DVI a potom kabelem s konektory 

HDMI propojte přístroj s televizorem.   
• Digitálním optickým kabelem propojte konektor S/PDIF přijímače s digitálním optickým 

vstupním konektorem AV zesilovače. Kromě tohoto připojení je nutno realizovat 
analogové připojení audio přístroje s AV zesilovačem (stereofonním kabelem audio 
s konektory cinch propojte výstupní konektory AUDIO L/R přístroje se vstupními 
konektory audio zesilovače (označenými údaji LINE, AUX nebo TV - viz návod 
k obsluze zesilovače) (není na obrázku znázorněno). 
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2.2.2 Pokud AV zesilovač nepoužíváte 

 
 
Přístroj připojte k televizoru podle obrázku: 
• K přístroji připojte satelitní anténu. 
• Stereofonním kabelem audio s konektory cinch propojte výstupní konektory AUDIO 

L/R přístroje se vstupními konektory audio televizoru. Pokud je televizor vybaven 
stereofonním vstupním konektorem audio o průměru 3,5 mm použijte spec. kabel 
opatřený tímto konektorem a konektory cinch - viz detail v obrázku vlevo dole. 

• Kromě toho propojte přístroj s televizorem kabelem s konektory HDMI (pokud je 
televizor vybaven vstupním konektorem DMI je nutné použití redukce HDMI / DMI). 

2.3  Připojení komponent signálu video 

 
 
• K přístroji připojte satelitní anténu. 
• Spec. kabelem s barevnými konektory cinch (červené, modré a zelené) propojte 

výstupní konektory komponent signálu video na zadním panelu přístroje 
s odpovídajícími vstupními konektory televizoru. 

• Realizujte analogové popř. analogové + digitální připojení audio. Pro externí 
zpracování signálu audio můžete rovněž použít zesilovač nebo věž.    
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2.4  Připojení kabely s konektory SCART 
 

 
Toto připojení je vhodné pro připojení běžných televizorů popř. VCR. Kabelem SCART je 
do televizoru (VCR) přiváděn kromě stereofonního signálu audio rovněž i signál video (s 
možností výběru jeho typu prostřednictvím nabídky). Pro připojení postupujte následovně: 
• K přístroji připojte satelitní anténu. 
• Kabelem s konektory SCART propojte konektor TV SCART přijímače s konektorem 

SCART televizoru. Pokud je použitý televizor vybaven několika konektory SCART 
použijte konektor určený výrobcem televizoru pro připojení přijímače satelitní TV - viz 
návod k obsluze televizoru. 

• Druhým kabelem s konektory SCART propojte konektor VCR SCART přijímače 
s konektorem SCART VCR. Pokud je použitý VCR vybaven několika konektory 
SCART použijte konektor určený výrobcem VCR pro připojení přijímače satelitní TV - 
viz návod k obsluze VCR.  

2.5  Zapnutí přijímače 
1. Vložte vidlici síťového kabelu přijímače do síťové zásuvky. 

 
 
2. Stlačte tlačítko ON/OFF na zadním panelu přijímače - přijímač tak bude přepnut do 

stejného režimu v jakém se nacházel v okamžiku jeho vypnutí předchozím použitím 
tohoto tlačítka (do pohotovostního režimu nebo bude zapnut). 

3. Pro zapnutí přijímače přepnutého do pohotovostního režimu stlačte tlačítko STAND-

BY  na přístroji nebo na ovladači. 
4. Zapněte televizor a přepněte jej na zpracování signálu z konektoru televizoru 

s připojeným přijímačem - podrobné informace naleznete v návodu k obsluze 
televizoru. 

3.  Průvodce instalací přijímače 
Všeobecné informace 
1. Po prvním zapnutí přijímače bude automaticky aktivován průvodce instalací přijímače 

jehož prostřednictvím budou za vaší aktivní spolupráce nastaveny funkce přijímače 
nutné pro příjem digitální TV a rozhlasu. 
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2. Pokud budete v průběhu instalace přijímače vyzvání k vložení PIN přístroje vložte PIN 
přístroje definované z výroby (0000). Pokud PIN přístroje zapomenete obraťte se na 
vašeho dodavatele výrobků HUMAX.  

3.1 Výběr jazyka pro nabídky a hlášení na TV 
obrazovce 

Z obrazovky Sprache (Language - Jazyk) vyberte tlačítky 
�/� požadovaný jazyk, potvrďte tlačítkem OK. Počínaje tímto 
okamžikem bude pro nabídky a hlášení na TV obrazovce 
používán vybraný jazyk. Návod předpokládá výběr němčiny 
(Deutsch), pro orientaci uživatele jsou v návodu uváděny 
rovněž anglické popř. české názvy funkcí nabídek a hlášení. 

3.2  Videoausgang (výstup signálu video) 
Signál video TV pořadů chráněných proti záznamu 
prostřednictvím HDCP a software firmy Macrovision Corp. 
není v průběhu jejich vysílání k dispozici na výstupech 
složeného signálu video přijímače - z uvedeného důvodu je 
pro sledování obrazu v kvalitě HDTV bezpodmínečně nutné 
připojení televizoru k přístroji prostřednictvím konektoru HDMI 
(pokud je televizor vybaven konektorem DVI je nutné použití 
redukce HDMI / DVI - viz odstavec 2.2.2 v předcházejícím 
textu návodu). Pro připojení audio použijte analogové nebo 
digitální výstupní konektory přijímače. 
Při požadavku na sledování pořadů vysílaných v kvalitě HDTV ve standardní kvalitě 
obrazu postačuje pro připojení přijímače k televizoru kabel s konektory SCART.   
Pro pokračování v instalaci stlačte tlačítko OK. 

3.3  Kanalsuchlauf (vyhledávání programů) 
Prostřednictvím podnabídky Kanasuchlauf (Channel Search - Vyhledávání programů) 
vložte parametry nutné pro vyhledání TV a rozhlasových programů z požadovaného 
satelitu (jako jsou Satellit, LNB-Frequenz (LNB Frequency - Kmitočet LNB), 22-kHz Ton 
a DiSEqC-Eingang) (DiSEqC Input - Vstup DiSEqC) a potom zahajte vyhledávání 
programů. 
 

Satellit  
Tlačítkem OK nebo tlačítky �/� vyberte požadovaný satelit, 
potvrďte tlačítkem OK. 
 
LNB-Frequenz (LNB Frequency - Kmitočet LNB) 
Tlačítkem OK nebo tlačítky �/� vyberte kmitočet LNB, 
potvrďte tlačítkem OK. 
Pokud používáte univerzální LNB vyberte Universell 
(Universal - Univerzální) - výběrem tohoto typu LNB nebude 
zobrazen řádek 22 kHz. Pokud nebude v seznamu uveden 
kmitočet používaného LNB vyberte Benutzerdefiniert (User 
defined - Definuje uživatel), číslicovými tlačítky vložte 
požadovaný kmitočet a potvrďte tlačítkem OK.  
 
22-kHz-Ton (22 kHz Tone - 22 kHz) 
Pokud používáte přepínač LNB řízený kmitočtem 22 kHz 
vyberte tlačítkem OK nebo tlačítky �/� údaj aktiviert (Enable 
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- Zapnout), pokud přepínač nepoužíváte zvolte deaktiviert (Disable - Vypnout). Potvrďte 
tlačítkem OK. 
 
DiSEqC-Eingang (DiSEqC Input - Vstup DiSEqC) 
Pokud používáte přepínač DiSEqC vyberte tlačítkem OK nebo tlačítky �/� požadovaný 
vstup DiSEqC, potvrďte tlačítkem OK.  
 
• Pro pokračování v programování vyberte Nächstes (Next - Další) a stlačte tlačítko 

OK.  
• Pro zahájení vyhledávání programů potom vyberte Kanalsuche beginnen (Channel 

Search Start - Start vyhledávání programů), potvrďte tlačítkem OK. 
• Pro vyhledávání programů z dalšího satelitu vyberte Weitere Satelliten von Antenne 

hinzufügen (Add Satelliten - Vložit další satelity). Za 
předpokladu použití DiSeqC 1.1 je možné vyhledání 
programů až ze 4 satelitů.  

• Vyčkejte na vyhledání programů z vybraného satelitu 
- může podle okolností vyžadovat delší dobu. Při 
požadavku na ukončení vyhledávání programů 
stlačte tlačítko OK. 

• Po ukončení vyhledávání bude na obrazovce 
zobrazen výsledek vyhledávání (seznam 
vyhledaných programů) - pro pokračování v instalaci 
stlačte tlačítko OK. 

3.4  Aktualizace software (Neue Software) 
Prostřednictvím této funkce bude na obrazovce 
zobrazena verze používaného software a současně bude 
umožněna jeho aktualizace. 
Pokud je pro přijímač k dispozici nové software můžete je 
stáhnout okamžitě nebo specifikovat jeho pozdější 
stažení. Stažení nového software můžete rovněž 
odmítnout.  
Pokud není nová verze software k dispozici vyberte pro 
pokračování v instalaci Nächstes (Next - Další). 
Další informace k aktualizaci software naleznete 
v kapitole 11.  

 
Po realizaci všech výše uvedených nastavení vyberte pro ukončení instalace údaj Ende 
(End - Konec) a stlačte tlačítko OK.  

4.  Základy obsluhy přijímače 
V této kapitole bude seznámeni s funkcemi pro výběr požadovaného programu, nastavení 
hlasitosti aj. funkcemi běžné obsluhy přijímače. 

4.1  Výběr TV (rozhlasového) programu 
• Pro postupný výběr TV nebo rozhlasových programů použijte tlačítka P +/ -. 
• Pro přímý výběr požadovaného programu můžete rovněž použít číslicová tlačítka 

(postupným vložením čísla programu ze seznamu programů). 
• Pro přepnutí na příjem TV / rozhlasových programů použijte tlačítko TV/RADIO. 
• Pro výběr požadovaného programu můžete rovněž použít seznam programů 

Kanalliste (Channel List - Seznam programů) nebo průvodce pořady (EPG). 
Podrobné informace naleznete v dalším textu návodu. 
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• Pro přepnutí na příjem pořadu sledovaného (přijímaného) před přepnutím na příjem 
aktuálně přijímaného programu použijte tlačítko LAST.  

4.2  Nastavení hlasitosti 
• Pro nastavení hlasitosti použijte tlačítka V +/-. Rozsah 

nastavení hlasitosti těmito tlačítky je omezen 
nastavením hlasitosti používaného televizoru nebo 
zesilovače. Průběh nastavování hlasitosti je na 
obrazovce indikován stupnicí. 

• Pro okamžité umlčení zvuku / obnovení původní hlasitosti použijte tlačítko  
(MUTE). V průběhu přepínání programů je přístroj umlčen automaticky.  

4.3  Synchronizace obrazu / zvuku 
Použitím této funkce (Lippensynchronisation) můžete 
odstranit nesprávnou synchronizaci obrazu a zvuku 
(rozpoznatelnou nejlépe na pohybech rtů hovořících 
osob). Funkce synchronizace je aktivní pouze pro signál audio ve formátu Dolby Digital. 
• Na dobu 3 sekund přidržte stlačeno tlačítko MUTE. 
• Synchronizujte zvuk s obrazem, potvrďte tlačítkem OK. Nastavení proveďte jednotlivě 

pro všechny přijímané TV programy. 

4.4  Nastavení rozlišení obrazu 
Při požadavku na změnu rozlišení obrazu postupujte následovně: 
1. Stlačte tlačítko V-FORMAT na ovladači. Na obrazovce bude zobrazen údaj označující 

aktuálně používané rozlišení obrazu. 
2. Opakovaným stlačováním tlačítka V-FORMAT nastavte požadované rozlišení obrazu 

(576p … 720p … 1080i). 

4.5  Seznam voleb (Optionsliste) 
Prostřednictvím seznamu voleb je možný výběr a 
následné nastavení dalších funkcí přístroje. 
1. Stlačte tlačítko OPT+ - na obrazovce bude zobrazeno 

okno se seznamem voleb. 
2. Tlačítky �/� vyberte ze seznamu požadovanou 

funkci, potom stlačte tlačítko �.  
3. Tlačítky �/� vyberte požadovanou volbu. U 

některých funkcí je možné jejich nastavení tlačítky 
�/�.    

4. Potvrďte tlačítkem OK. 
 
K dispozici jsou následující funkce: 
 
Tonauswahl (Audio) 
Funkce pro výběr jazyka pro audio (z vysílaných jazyků zvukového doprovodu 
obrazového signálu). 
 
Zeitauswahl (Time Selection - Výběr času) 
Některými TV programy jsou některé pořady (především filmy) vysílány opakovaně a to 
s různými časy zahájené jejich vysílání. Použitím této funkce můžete zvolit požadovaný 
čas zahájení vysílání takto vysílaného pořadu. 
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Teletext 
Funkce pro přepnutí přístroje na příjem teletextu vysílaného převážnou většinou TV 
programů. Pro přímé přepnutí na příjem teletextu použijte tlačítko TEXT na ovladači.  
 
Untertitel (Subtitle - Podtitulky)  
Pokud jsou přijímaným programem vysílány podtitulky v několika jazycích je 
prostřednictvím této funkce možná změna jazyka pro podtitulky. 
Pokud zobrazování podtitulků nepožadujete vyberte Aus (Off - Vypnout). 

4.6  Informační okno 
• Po přepnutí na příjem jiného programu bude na TV obrazovce po určitou dobu vždy 

zobrazeno informační okno se všeobecnými informacemi (pro zobrazení tohoto okna 
během příjmu TV nebo rozhlasu stlačte tlačítko i). Kromě toho je možné zobrazení 
informačního okna s podrobnými informacemi. 

• Pro zhasnutí zobrazeného okna stlačte tlačítko BACK. 

4.6.1  Okno se všeobecnými informacemi 

 
Součástí okna jsou následující informace: 
1. Číslo přijímaného programu ze seznamu programů / název přijímaného programu. 
2. Ikony: 

 
zakódovaný program 
 
informace o kvalitě obrazu 
 
rozlišení obrazu 
 
programem jsou vysílány podtitulky 
 
programem je vysílán teletext 
pořad se zvukem ve formátu Dolby Digital 
 
označuje rezervovaný pořad 
 
informace o doporučeném min. věku dětí / mladistvých pro shlédnutí pořadu 
příjem programu je zablokován 
 

 
3. Název pořadu. 
4. Aktuální datum a čas. 
5. Podrobné informace o pořadu (pokud jsou vysílány). 
6. Informace o následujícím pořadu (pokud je vysílána) - pro zobrazení informací o 

následujícím pořadu stlačte tlačítko �. 
7. Vysílací časy a aktuální poloha ve vysílaném pořadu. 
8. Různé informace jako jsou informace o audio, podtitulcích, teletextu atd. 
9. Podrobné informace o pořadu - pokud jsou vysílány. 
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4.6.2  Okno s podrobnými informacemi 
• Okno bude zobrazeno po stlačení tlačítka i při 

zobrazeném okně se všeobecnými informacemi. 
Rozsah informací okna závisí na provozovateli 
přijímaného programu.  

• Zhasnutí zobrazeného okna dalším stlačením tlačítka.  
• Pokud zobrazená informace sestává z několika 

obrazovek použijte pro přepnutí do následující / 
předcházející obrazovky tlačítka � nebo � . 

 

4.7  PIN pro zablokování příjmu pořadů nevhodných pro děti 
Přístroj umožňuje zablokovat příjem pořadů nevhodných pro děti (označení pořadů 
nevhodných pro děti je v některých zemích předepsáno zákony). 
PIN používané pro tuto funkci je součástí doprovodné dokumentace karty pro příjem 
zakóvaných TV programů. Pokud nebude toto PIN vloženo nebo pokud bude vloženo 
neplatné PIN bude příjem pořadu zablokován. 

5. Speciální funkce Premiere 

5.1  Kanály voleb 
U programového balíčku Premiere jsou k dispozici různé 
volby jako jsou např. u některých sportovních přenosů 
možnost výběru fotbalového utkání různých mužstev 
v čase vyhrazeném pro přenosy utkání německé 
fotbalové ligy, popř. možnost výběru vysílaného zvuku 
(jako např. komentář utkání nebo „živý“ zvuk ze stadionu 
apod.). Kromě toho je u kanálů PREMIERE DIREKT 
možný výběr času zahájení příjmu sportovního přenosu. 
Pro výběr voleb použijte tlačítko OPT+, potom ze 
zobrazeného okna vyberte tlačítky �/� požadovanou volbu, tlačítky �/� specifikujte 
požadovaný výběr a potvrďte tlačítkem OK. 

5.1.1  Bildauswahl (výběr obrazu) 
Prostřednictvím této volby můžete specifikovat 
přenášený obraz (např. různých utkání nebo pohled na 
hrací plochu z různé perspektivy atd.). 

5.1.2 Optionen (volby) 
Funkce pro výběr času začátku vysílání požadovaného 
pořadu (např. u filmů, které jsou v průběhu dne vysílány 
opakovaně s různými časy zahájení jejich vysílání). 
Funkce je aktivní u balíčku programů PREMIERE 
DIREKT. 

6.  Seznamy programů 
V paměti přístroje jsou pro informaci uživatele a pro snadný a rychlý výběr požadovaného 
programu uloženy seznamy TV a rozhlasových programů, pro jejich zobrazení použijte 
tlačítko LIST. Jedná se o následující seznamy programů: 
• TV - seznam všech TV programů 
• Radio - seznam všech rozhlasových programů 
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• Letzte Kanäle (Last Channels - Poslední programy) - 
seznam posledních sledovaných programů 

• Favoriten (Favourite - Oblíbené) - seznam 
oblíbených programů 

• Satellit - seznam programů roztříděných podle 
přijímaných satelitů 

• Verschlüsseln (Zakódované) - seznam 
zakódovaných programů roztříděných podle způsobu 
jejich kódování.  

 
Pro vyjití ze zobrazeného seznamu programů stlačte 
tlačítko BACK.  

6.1 Seznamy všech programů 
Pro přepnutí mezi seznamem TV a rozhlasových 
programů použijte tlačítko TV/RADIO. 
1. Během příjmu TV nebo rozhlasu stlačte tlačítko LIST 

- bude zobrazen seznam všech TV nebo 
rozhlasových pořadů.  

2. Stlačte červené tlačítko. 
3. Tlačítky �/� vyberte ze seznamu program, který chcete přijímat, potvrďte tlačítkem 

OK. Můžete rovněž použít číslicová tlačítka a tlačítko OK. 
4. Znovu stlačte tlačítko LIST a potom ze zobrazeného okna vyberte tlačítky �/� 

požadovaný seznam programů (TV, Radio nebo Letzte (Last - Poslední přijímané 
programy). Výběr potvrďte tlačítkem OK. 

5. Pro přepnutí mezi programy vybranými v předcházejícím kroku stlačte červené 
tlačítko.  

6.1.1  Výmaz programu ze seznamu 
1. Vyberte program, který chcete vymazat ze seznamu a potom stlačte tlačítko i. 
2. Tlačítky �/� vyberte Löschen (Delete - Výmaz) a stlačte tlačítko OK. 
3. V zobrazeném okně vyberte Ja (Yes - Ano) a stlačte tlačítko OK. 
4. Po zobrazení výzvy k vložení PIN přístroje vložte číslicovými tlačítky platné PIN (z 

výroby 0000), potvrďte tlačítkem OK 
 
Ze seznamu posledních přijímaných programů nebo oblíbených programů není možný 
výmaz programů voleb nebo programů Premiere. 

6.1.2  Změna názvu programu v seznamu 
1. Vyberte program, jehož název chcete změnit a 

stlačte tlačítko i.  
2. Tlačítky �/� vyberte Umbenennen (Rename - 

Přejmenovat), potvrďte tlačítkem OK.  
3. Na obrazovce bude zobrazena klávesnice pro změnu 

názvu programu. Pro výběr znaků použijte tlačítka se 
šipkami, pro přepnutí na malá / velká písmena 
použijte tlačítko A ��a. 

4. Pro uložení názvu programu do paměti vyberte 
Speichern (Save - Uložit), potvrďte tlačítkem OK.  

6.1.3  Přidání programu do seznamu skupiny oblíbených programů 
1. Vyberte program, který chcete vložit do seznamu oblíbených programů a potom 

stlačte tlačítko i. 
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2. Tlačítky �/� vyberte Favoriten (Favourite - Oblíbené), potvrďte tlačítkem OK.  
3. Vyberte požadovanou z 5 skupin oblíbených programů, potvrďte tlačítkem OK. 
4. Pro uložení nastavení do paměti vyberte Speichern (Save - Uložit), potvrďte tlačítkem 

OK.  

6.1.4  Zablokování / odblokování příjmu programu 
1. Vyberte program, jehož příjem chcete zablokovat / odblokovat a potom stlačte tlačítko 

i. 
2. Pro zablokování příjmu programu vyberte Sperren (Lock - Zablokovat), pro 

odblokování příjmu programu vyberte Entsperren (Unlock - Odblokovat), potvrďte 
tlačítkem OK. 

3. Po zobrazení výzvy k vložení PIN vložte číslicovými tlačítky platné PIN přístroje (z 
výroby 0000). 

 
Pro přepnutí na příjem zablokovaného TV programu je nutné vložení platného PIN 
přístroje. 

6.1.5 Konfigurace nabídek 
1. Při zobrazeném seznamu programů stlačte tlačítko MENU na ovladači. 
2. Bude zobrazen seznam voleb, ve kterém označte požadovanou volbu a stlačte tlačítko 

OK. 
K dispozici jsou následující volby: 
• Symbol anzeigen - zobrazit symbol 
• Kannalnummer anzeigen - zobrazit číslo programu ze seznamu 
• Einzelne Spalte anzeigen - zobrazit jednotlivý sloupec 
• Nach dem Aphabet ordnen - seřadit podle abecedy 
• Automatisch schiessen = automaticky ukončit. 

6.2  Seznam oblíbených programů 
Seznam oblíbených programů je vytvářen uživatelem a 
sestává z celkem 5 skupin max. 100 programů. Pro 
zobrazení skupiny seznamu oblíbených programů: 
1. Během příjmu TV stlačte tlačítko LIST. 
2. Stlačte zelené tlačítko. 
3. Znovu stlačte tlačítko LIST a potom vyberte skupinu 

oblíbených programů, kterou chcete zobrazit, 
potvrďte tlačítkem OK. 

4. Pro zobrazení jiné skupiny seznamu oblíbených 
programů znovu stlačte zelené tlačítko. 

6.3  Seznam programů satelitu 
Seznam obsahuje programy uživatelem vybraného satelitu. Pro jeho zobrazení: 
1. Během příjmu TV stlačte tlačítko LIST. 
2. Stlačte žluté tlačítko. 
3. Znovu stlačte tlačítko LIST a potom vyberte satelit, jehož seznam programů chcete 

zobrazit, potvrďte tlačítkem OK. 
4. Pro zobrazení seznamu programů jiného satelitu znovu stlačte žluté tlačítko. 

6.4 Seznam programů podle jejich kódování 
Seznam obsahuje programy používající uživatelem zvolený systém kódování (např. 
Cryptoworks). Pro zobrazení tohoto seznamu: 
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1. Během příjmu TV stlačte tlačítko LIST. 
2. Stlačte modré tlačítko. 
3. Znovu stlačte tlačítko LIST a potom vyberte systém kódování, jehož programy chcete 

zobrazit, potvrďte tlačítkem OK. 
4. Pro zobrazení seznamu programů používajících jiný systém kódování znovu stlačte 

modré tlačítko. 

7. Elektronický průvodce TV / rozhlasovými pořady (EPG) 
Prostřednictvím průvodce pořady jsou zobrazovány časové informace (datum a čas) o 
pořadech vysílaných jednotlivými TV a rozhlasovými programy, je rovněž možné 
sestavení vlastního přehledu o pořadech požadovaných programů. Prostřednictvím 
průvodce je rovněž možné sestavení plánu záznamů požadovaných pořadů (připojeným 
VCR). Pro záznam pořadu je VCR je nutno naprogramovat pro záznam pořadu (výběrem 
vstupu VCR s připojeným přístrojem a specifikací časů zahájení / ukončení vysílání 
zaznamenaného pořadu). 

7.1  Zobrazení informací EPG 
1. Stlačte tlačítko EPG. 
2. Stlačte červené tlačítko na ovladači. 

7.1.1  Použití EPG 
1. Pro postupné zobrazení všech pořadů TV programů zahrnutých do EPG v průběhu 

určitého dne opakovaně stlačujte tlačítka �/�. 
2. Pro výběr jiného programu použijte tlačítka �/�, pokud zobrazený seznam programů 

sestává z několika obrazovek použijte pro výběr požadované obrazovky seznamu 
tlačítka P �/�. Pro výběr programu můžete rovněž použít číslicová tlačítka. 

3. Vyberte pořad, který chcete shlédnout, potvrďte tlačítkem OK. Pokud je pořad vysílán 
bude přístroj přepnut na jeho příjem, pokud je pořad vysílán později bude rezervován 
pro shlédnutí resp. záznam připojeným VCR. 

4. Pro zobrazení podrobných informací o vybraném pořadu stlačte tlačítko i. 
 
Doplňující informace 
• Rezervování pořadu je rovněž možné ze zobrazení informací po pořadech. Pokud je 

pořad vysílán vyberte Ansehen (Show - Shlédnout), pokud je pořad vysílán později 
zvolte Reservierung (Reservation - Rezervace). 

• Pořady označené pro rezervaci jsou označeny ikonou .  

7.1.2  Rezervace pořadů pro jejich shlédnutí (záznam) 
Pořady vysílané později můžete označit pro jejich příjem resp. záznam. 
1. Vyberte pořad, který chcete rezervovat a stlačte tlačítko OK. Bude zobrazeno okno 

pro specifikování požadovaného pořadu. 
2. Pro změnu čísla programu ze seznamu programů použijte tlačítka �/� nebo číslicová 

tlačítka. 
3. Pro úpravu časů zahájení (Startzeit - Start) a ukončení (Endzeit - Stop) vysílání 

pořadu použijte číslicová tlačítka. 
4. V poli Datum (Date) upravte tlačítky �/� nebo číslicovými tlačítky datum záznamu.  
5. Pro pořady vysílané opakovaně (seriály) vyberte v poli Wiederholfrequenz (Mode - 

Četnost) Einmal (Once - Jednou), Täglich (Daily - Denně) nebo Wöchenlich (Weekly 
- Týdně - jedná se o pořady vysílané jednou týdně ve stejný den a ve stejnou dobu). 

6. Pro změnu názvu pořadu Programmname (Rename - Přejmenovat) použijte 
klávesnici zobrazenou po výběru této funkce na obrazovce, potvrďte tlačítkem OK.  
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7.1.3  Seznam programů 
Pro přepínání mezi programy, pro které chcete zobrazit informace o vysílaných pořadech 
můžete rovněž použít seznam programů (Kanalliste). 
1. Pro zobrazení seznamu programů stlačte tlačítko LIST. 
2. Tlačítky �/� vyberte program, jehož pořady chcete zobrazit, potvrďte tlačítkem OK. 

Pro pohyb v seznamu zobrazeném na několika obrazovkách použijte tlačítka P�/�. 
3. Pro vybraný program bude zobrazen EPG.  

7.2  Tabulka EPG 
Tabulka obsahuje informace o pořadech vysílaných 
jednotlivými programy a jejich časové údaje. Tabulku 
můžete využít pro rezervaci pořadů. 
1. Stlačte tlačítko EPG. 
2. Pro zobrazení tabulky EPG stlačte zelené tlačítko.  
3. Pro pohyb mezi pořady vysílanými vybraným TV 

programem použijte tlačítka �/�.  
4. Pro přepnutí na jiný program použijte tlačítka �/�, pro přepnutí mezi obrazovkami 

tabulky EPG použijte tlačítka P �/�. Můžete rovněž použít číslicová tlačítka.  
5. Pro přepnutí na příjem vyhledaného pořadu nebo jeho rezervaci (pokud je vysílán 

později) stlačte tlačítko OK. 

7.3  Timer 
Použitím funkce Timer je možné zobrazení seznamu rezervovaných pořadů. Po 
zobrazení tohoto seznamu jsou možné změny rezervací, jejich výmaz popř. specifikování 
nových. 
1. Stlačte tlačítko EPG. 
2. Pro zobrazení seznamu rezervovaných pořadů stlačte žluté tlačítko. Bude zobrazen 

seznam rezervovaných pořadů seřazených podle časů zahájení jejich vysílání. 
3. Tlačítky �/� vyberte řádek s rezervovaným pořadem, který chcete editovat, potvrďte 

tlačítkem OK.  
 
Při požadavku na zobrazení podrobných informací o pořadu stlačte tlačítko i. 

7.3.1  Změna parametrů rezervace 
1. Tlačítky �/� vyberte Ändern (Change - Změnit) a stlačte tlačítko OK. 
2. Bude zobrazeno okno s parametry rezervovaného pořadu. Provedené změny potvrďte 

tlačítkem OK. 

7.3.2  Výmaz rezervace pořadu 
1. Tlačítky �/� vyberte Löschen (Delete - Vymazat), potvrďte tlačítkem OK. 
2. Bude zobrazeno okno ve kterém vyberte Ja (Yes - Ano) a pro výmaz rezervace 

pořadu stlačte tlačítko OK.  

7.3.3  Rezervace nového pořadu 
1. Tlačítky �/� vyberte prázdné pole tabulky a potom stlačte tlačítko OK. 
2. Bude zobrazeno okno pro vložení parametrů rezervace pořadu, do kterého vložte číslo 

programu ze seznamu programů, datum a časy zahájení / ukončení vysílání pořadu a 
četnost opakování shlédnutí nebo záznamu pořadu.  

3. Vložené hodnoty potvrďte tlačítkem OK. 
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7.4  Vyhledání pořadu 
Použitím funkce Suchen (Search - Hledat) můžete po specifikaci žánru, názvu, času a 
data jeho vysílání vyhledat požadovaný pořad. 
1. Stlačte tlačítko EPG. 
2. Pro vyhledání pořadu stlačte modré tlačítko. 
3. Vložte žánr, datum a časy zahájení / ukončení vysílání pořadu. 

7.4.1  Výběr žánru 
1. Tlačítky �/� vyberte Genre (Žánr) a stlačte tlačítko OK.  
2. Tlačítky �/� a / nebo �/� vyberte požadovaný žánr, potvrďte tlačítkem OK. Je 

možný výběr až 3 žánrů. 
3. Vyberte Speichern (Save - Uložit) a stlačte tlačítko OK. 

7.4.2  Vložení názvu pořadu 
1. Tlačítky �/� vyberte Name (Název) a stlačte tlačítko OK. 
2. Bude zobrazena klávesnice pro vložení názvu pořadu. Pro výběr znaků použijte 

tlačítka se šipkami, pro přepnutí na malá / velká písmena použijte tlačítko A ��a. 
3. Pro uložení názvu programu do paměti vyberte Speichern (Save - Uložit), potvrďte 

tlačítkem OK.  

7.4.3  Vyhledání pořadu vložením času zahájení jeho vysílání 
1. Tlačítky �/� vyberte Zeit (Time - Čas) a stlačte tlačítko OK. 
2. Tlačítky �/� specifikujte požadovaný čas a potom stlačte tlačítko OK.  
3. Vyberte Speichern (Save - Uložit), potvrďte tlačítkem OK. 

7.4.4  Vyhledání pořadu vložením dne v týdnu 
1. Tlačítky �/� vyberte Tag (Day - Den) a stlačte tlačítko OK. 
2. Tlačítky �/� specifikujte požadovaný den v týdnu a potom stlačte tlačítko OK.  
3. Vyberte Speichern (Save - Uložit), potvrďte tlačítkem OK. 
 
Německé (anglické) názvy dní v týdnu 
Po = Montag (Monday); Út = Dienstag (Tuesday); Stř = Mittwoch (Wednesday); Čt = 
Donnerstag (Thursday); Pá = Freitag (Friday); So = Samstag (Saturday); Ne = Sontag 
(Sunday). 

7.4.5  Výsledky vyhledávání 
1. Po vložení parametrů vyhledávání vyberte Start a stlačte tlačítko OK. 
2. Bude zobrazen výsledek vyhledávání. 
3. Pro rezervaci vyhledaného programu vyberte program, který má být vysílán a stlačte 

tlačítko OK. 
4. Pro opakování vyhledávání stlačte modré tlačítko.  

8.  Podnabídka Premiere 
• Součástí této podnabídky jsou funkce jako např. změna PIN, Smartcard, CI-Modul, 

Dolby Digital atd.  
• Pro uložení provedených změn a přepnutí do předcházející roviny nabídky stlačte 

tlačítko BACK, pro vyjití z nabídky použijte tlačítko MENU. 
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8.1 Změna PIN pro omezení přístupu dětí k nežádoucím 
programům 

1. Stlačte tlačítko MENU. 
2. Tlačítky �/� vyberte podnabídku Premiere Menü a stlačte tlačítko OK. 
3. Vyberte Jugendschutz-PIN-Code Änderung (PIN Change - Změna PIN) a stlačte 

tlačítko OK. 
4. Bude zobrazeno upozornění, po seznámení se s jeho obsahem stlačte tlačítko OK. 
5. Vložte platné PIN pro omezení přístupu dětí k nežádoucím programům (je součástí 

doprovodné dokumentace používané karty). Pokud vložíte nesprávné PIN bude 
vydáno chybové hlášení, po 3 vloženích nesprávného PIN budete s opakováním 
vložení PIN muset 10 minut vyčkat.  

6. Vložte nové PIN (vámi zvolené čtyřmístné číslo). Pokud jako nové PIN vložíte číslo se 
čtyřmi stejnými číslicemi bude zobrazeno chybové hlášení - PIN nesmí sestávat ze 
stejných číslic.    

7. Potvrďte opakovaným vložením nového PIN.  

8.2  Smartcard 
Použitím této funkce budou zobrazeny informace o kartě - rozsah zobrazených informací 
závisí na typu karty. 
1. Stlačte tlačítko MENU. 
2. Tlačítky �/� vyberte podnabídku Premiere Menü a stlačte tlačítko OK. 
3. Tlačítky �/� vyberte Smartcard a potvrďte tlačítkem OK - na obrazovce budou 

zobrazeny informace o kartě.  

8.3  CI-Modul 
Použitím této funkce budou zobrazeny informace o rozhraní CI - rozsah zobrazených 
informací závisí na typu rozhraní. 
1. Stlačte tlačítko MENU. 
2. Tlačítky �/� vyberte podnabídku Premiere Menü a stlačte tlačítko OK. 
3. Tlačítky �/� vyberte CI-Modul a potvrďte tlačítkem OK - na obrazovce budou 

zobrazeny informace o modulu rozhraní CI 

8. 4  System 
Použitím této funkce budou zobrazeny systémové informace o přístroji. 
1. Stlačte tlačítko MENU. 
2. Tlačítky �/� vyberte podnabídku Premiere Menü a stlačte tlačítko OK. 
3. Tlačítky �/� vyberte System a potvrďte tlačítkem OK - na obrazovce budou 

zobrazeny informace o systému. 
4. Pro přepnutí všech nastavení na výchozí nastavení z výroby vyberte Lieferzustand 

(Default - Výchozí nastavení) a stlačte tlačítko OK.  
5. Pro aktualizaci software vyberte Software initialisieren (Software upgrade - Upgrade 

software) a stlačte tlačítko OK.    

8.5  Suchlauf (vyhledávání programů) 
1. Stlačte tlačítko MENU. 
2. Tlačítky �/� vyberte podnabídku Premiere Menü a stlačte tlačítko OK. 
3. Tlačítky �/� vyberte Suchlauf (Programme Search - Vyhledávání programů) a 

potvrďte tlačítkem OK. 
4. Po výběru Suchlauf über all Anbieter starten (All - Všechny) specifikujte satelit, 

vyhledávání zakódovaných programů (Verschlüsselt - Kódované programy) a typ 
programů a pro zahájení vyhledávání programů vyberte Suchlauf (Search - 
Vyhledávání) a stlačte tlačítko OK. 



 

- 22 - 

8.6  Bildschirm (obrazovka) 
1. Stlačte tlačítko MENU. 
2. Tlačítky �/� vyberte podnabídku Premiere Menü a stlačte tlačítko OK. 
3. Tlačítky �/� vyberte Bildschirm (Screen - Obrazovka ), potvrďte tlačítkem OK. 
4. Na obrazovce bude zobrazeno upozornění na to, že dále uvedená nastavení by měla 

být vzhledem k ovlivnění způsobu zobrazení na obrazovce televizoru prováděna 
pouze zkušenými uživateli. Po přečtení upozornění stlačte tlačítko OK. 

8.6.1  Bildformat (formát obrazu) 
Po výběru této funkce tlačítky �/� vyberte tlačítky �/� nebo tlačítkem OK formát 
obrazu (v závislosti na formátu TV obrazovky vyberte 16:9 nebo 4:3).   

8.6.2  Bildanpassung (přizpůsobení obrazu)  
Funkce je určena pro nastavení způsobu zobrazení obrazu ve formátu 16:9 na obrazovce 
televizoru: 
• Po výběru formátu obrazu 4:3 vyberte Auto, Letterbox nebo Pan&Scan. 
• Po výběru formátu obrazu 16:9 vyberte Auto, Pillarbox nebo Pan&Scan.  
• Pro nastavení použijte tlačítka �/� nebo tlačítko OK.  

8.6.3  SCART Signal 
Funkce pro specifikování typu signálu video přiváděného do televizoru / VCR kabelem 
s konektory SCART. Možnými výběry (tlačítky �/� nebo tlačítkem OK) jsou FBAS 
(složený signál video - standardní kvalita), S-VIDEO (vyšší kvalita) nebo RGB (nejlepší 
kvalita - nelze vybrat pro konektor VCR SCART).  

8.6.4  A/V-Kontrolle 
1. Tlačítky �/� vyberte A/V-Kontrolle. 
2. Tlačítky �/� vyberte An (Yes - Ano) nebo Aus (No - Ne). 
3. Pokud jste vybrali Aus (No - Ne) bude na obrazovce zobrazeno hlášení, po jeho 

přečtení stlačte tlačítko OK. 

8.7  Dolby Digital 
1. Stlačte tlačítko MENU. 
2. Tlačítky �/� vyberte podnabídku Premiere Menü a stlačte tlačítko OK. 
3. Tlačítky �/� vyberte Dolby Digital, potvrďte tlačítkem OK. 
4. Na obrazovce bude zobrazen údaj Automatische Auswahl (Automatic Selection - 

Automatický výběr). Tlačítky �/� vyberte An (Yes - Ano) nebo Aus (No - Ne), 
potvrďte tlačítkem OK. 

8.8  Startkanal 
Touto funkcí lze specifikovat TV program, na který bude přístroj přepínán po jeho zapnutí. 
1. Stlačte tlačítko MENU. 
2. Tlačítky �/� vyberte podnabídku Premiere Menü a stlačte tlačítko OK. 
3. Tlačítky �/� vyberte Starkanal (Start Channel - Kanál po zapnutí), potvrďte tlačítkem 

OK. 

8.8.1  Specifikování TV programu 
1. Tlačítky �/� vyberte Startkanal festlegen (Start Channel Select - Vybrat kanál po 

zapnutí). 
2. Tlačítky �/� nebo tlačítkem OK vyberte An (Yes - Ano) nebo Aus (No - Ne). 

An (Yes - Ano) - po zapnutí bude přístroj přepnut na příjem vybraného programu. 
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Aus (No - Ne) - po zapnutí bude přístroj přepnut na příjem programu přijímaného před 
jeho vypnutím. 

8.8.2  Specifikování TV programu 
1. Tlačítky �/� vyberte Startkanal (Start Channel - Po zapnutí). 
2. Tlačítky �/� nebo tlačítkem OK vyberte 100 nebo Benutzervoreinstellung (User 

select - Vybere uživatel). Je možné vložení čísla programu v rozsahu od 0 do 2 499. 

9.  Podnabídka Einstellung (nastavení) 
• Prostřednictvím této podnabídky můžete nastavit omezení přístupu dětí k nežádoucím 

TV pořadům nebo k podnabídce Installation, vybrat požadované jazyky, nastavit 
datum a čas, řízení A/V aj. funkce. 

• Pro uložení nastavení do paměti a přepnutí do předcházející obrazovky / podnabídky 
stlačte tlačítko BACK, pro vyjití z nabídky použijte tlačítko MENU.  

9.1  Zablokování přístupu dětí k nežádoucím TV pořadům 
Pro zablokování přístupu dětí k nežádoucím TV pořadům použijte funkci 
Kindersicherung. Funkce využívá omezení přístupu dětí a mladistvých k některým TV 
pořadům (podle jejich věku), které je součástí vysílaných informací některých TV pořadů.  
1. Stlačte tlačítko MENU. 
2. Tlačítky �/� vyberte podnabídku Einstellung (Setup - Nastavení), potvrďte tlačítkem 

OK. 
3. Tlačítky �/� vyberte funkci Kindersicherung (Parental Lock - Zablokování přístupu), 

potvrďte tlačítkem OK.  
4. Číslicovými tlačítky vložte PIN přístroje (z výroby 0000).  

9.1.1  Omezení přístupu k pořadům věkem 
Pro omezení přístupu dětí a mladistvých k nežádoucím pořadům je používáno omezení 
věkem. Pro sledování pořadu je nutné vložení PIN přístroje (z výroby 0000). 
1. Tlačítky �/� vyberte Altersbegrenzung (Age Limitation - Omezení věkem). 
2. Tlačítky �/� nebo tlačítkem OK vyberte požadovaný věk (7, 12 nebo 16 (let)), 

výběrem Alle sperren (Lock All - Zablokovat všechny) bude zablokován přístup ke 
všem pořadům. Pro příjem zablokovaných pořadů bude nutné vložení platného PIN 
přístroje).   

9.1.2  Změna PIN přístroje 
1. Tlačítky �/� vyberte Geräte PIN ändern (Change PIN - Změna PIN) a stlačte 

tlačítko OK. 
2. Číslicovými tlačítky vložte nové PIN (4-místné vámi zvolené číslo). 
3. Pro potvrzení opakujte vložení nového PIN. 

9.1.3  Zablokování přístupu k podnabídce Installation 
1. Tlačítky �/� vyberte Installationsperre (Installation lock - Zablokování instalace), 

potvrďte tlačítkem OK.  
2. Tlačítky �/� nebo tlačítkem OK vyberte Aktiviert (Enable - Aktivovat) nebo 

Deaktiviert (Disable - Vypnout). Pokud bude přístup k podnabídce Installation 
zablokován bude pro změnu nastavení funkcí této podnabídky nutno vložit platné PIN 
přístroje. 
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9.2  Nastavení jazyků 
1. Stlačte tlačítko MENU. 
2. Tlačítky �/� vyberte podnabídku Einstellung (Setup - Nastavení), potvrďte tlačítkem 

OK. 
3. Tlačítky �/� vyberte funkci Spracheinstellungen (Language - Jazyky), potvrďte 

tlačítkem OK.  

9.2.1  Jazyk pro nabídky 
1. Tlačítky �/� vyberte Menüsprache (Menu Language - Jazyk nabídek). 
2. Tlačítky �/� nebo tlačítkem OK vyberte požadovaný jazyk. Návod předpokládá výběr 

němčiny. 

9.2.2  Zobrazování podtitulků 
1. Tlačítky �/� vyberte Untertitelanzeige (Subtitle - Podtitulky). 
2. Tlačítky �/� nebo tlačítkem OK vyberte Auto nebo Manuell (Manual - Ručně). 

Po výběru Auto budou podtitulky automaticky zobrazovány ve zvoleném jazyce, po 
výběru Manuell je pro zobrazování podtitulků nutné stlačení tlačítka OPT+ a 
nastavení pro zobrazování podtitulků vybrat ručně.  

9.2.3  Druh písma pro podtitulky 
1. Tlačítky �/� vyberte Untertitelschriftart (Character Type - Druh písma). 
2. Tlačítky �/� nebo tlačítkem OK vyberte Variabel (Variable - Proměnné) nebo Fest 

(Fixed - Pevně). 
Pokud vyberete Variabel budou texty podtitulků zobrazovány s proměnnou šířkou 
znaků, po výběru Fest budou znaky stejně široké.  

9.3  Nastavení hodin 
Prostřednictvím této funkce můžete nastavit hodiny popř. časy automatického zapnutí 
nebo vypnutí přístroje. 
1. Stlačte tlačítko MENU. 
2. Tlačítky �/� vyberte podnabídku Einstellung (Setup - Nastavení), potvrďte tlačítkem 

OK. 
3. Tlačítky �/� vyberte funkci Uhrzeiteinstellungen (Clock - Nastavení hodin), 

potvrďte tlačítkem OK.  

9.3.1  GMT 
1. Tlačítky �/� vyberte GMT-Ausgleich (GMT Offset) a stlačte tlačítko OK. 
2. Tlačítky �/� nebo tlačítkem OK vyberte odchylku místního od světového času (v ČR 

v době platnosti zimního času 1 hod., v době platnosti letního času 2 hodiny. 

9.3.2  Automatické zapnutí přístroje 
1. Tlačítky �/� vyberte Einschalten (On time - Čas zapnutí), potvrďte tlačítkem OK.  
2. Tlačítky �/� nebo tlačítkem OK vyberte Aktiviert (Enable - Aktivovat) nebo 

Deaktiviert (Disable - Vypnout). 
Pokud byla funkce automatického zapnutí přístroje aktivována specifikujte po výběru 
funkce Kanalnr. (Channel No. - Číslo programu) číslicovými tlačítky číslo programu ze 
seznamu programů, na jehož příjem má být přepnut automaticky zapnutý přístroj. 

3. Pokud byla funkce automatického zapnutí přístroje aktivována vložte číslicovými 
tlačítky čas automatického zapnutí přístroje, vyberte OK a potom stlačte tlačítko OK. 

9.3.3  Automatické vypnutí přístroje 
1. Tlačítky �/� vyberte Ausschalten (Off Time - Čas vypnutí), potvrďte tlačítkem OK.  
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2. Tlačítky �/� nebo tlačítkem OK vyberte Aktiviert (Enable - Aktivovat) nebo 
Deaktiviert (Disable - Vypnout).  

3. Pokud byla funkce automatického vypnutí přístroje aktivována vložte číslicovými 
tlačítky čas automatického vypnutí přístroje, vyberte OK a potom stlačte tlačítko OK. 

9.4  Řízení výstupů A/V 
Následující funkce jsou určeny pro nastavení výstupů signálů audio a video z přístroje. 
1. Stlačte tlačítko MENU. 
2. Tlačítky �/� vyberte podnabídku Einstellung (Setup - Nastavení), potvrďte tlačítkem 

OK. 
3. Tlačítky �/� vyberte funkci A/V-Kontrolle (A/V Control - Řízení AV), potvrďte 

tlačítkem OK.  

9.4.1  TV-SCART 
1. Tlačítky �/� vyberte TV SCART a stlačte tlačítko OK. 
2. Tlačítky �/� nebo tlačítkem OK vyberte FBAS (složený signál video), S-video nebo 

RGB. 

9.4.2  VCR-SCART 
1. Tlačítky �/� vyberte TV SCART a stlačte tlačítko OK. 
2. Tlačítky �/� nebo tlačítkem OK vyberte FBAS (složený signál video) nebo S-video. 

9.4.3  Výstup audio 
1. Tlačítky �/� vyberte Audio Ausgang (Audio Output - Výstup audio) a stlačte tlačítko 

OK. 
2. Tlačítky �/� nebo tlačítkem OK vyberte Mono nebo Stereo. 

9.5  Další nastavení 
1. Stlačte tlačítko MENU. 
2. Tlačítky �/� vyberte podnabídku Einstellung (Setup - Nastavení), potvrďte tlačítkem 

OK. 
3. Tlačítky �/� vyberte funkci Weitere Einstellungen (Next Settings - Další nastavení), 

potvrďte tlačítkem OK.  

9.5.1 Čas zobrazení informačního okna 
1. Tlačítky �/� vyberte i Anzeigedauer (i Pop up Time - Zobrazení Info) a stlačte 

tlačítko OK. 
2. Tlačítky �/� nebo tlačítkem OK specifikujte požadovaný čas v rozsahu od 0 do 20 

sekund. 

9.5.2  Průhlednost OSD 
1. Tlačítky �/� vyberte OSD-Transparenz (OSD Transparency - Průhlednost OSD) a 

stlačte tlačítko OK. 
2. Tlačítky �/� nebo tlačítkem OK specifikujte průhlednost OSD (25, 50 nebo 75 - čím 

vyšší je zvolená hodnota tím vyšší je průhlednost OSD). Výběrem Deaktitiviert 
(Disable - Vypnuto) bude OSD neprůhledné. 

10.  Editování programů 
• V této kapitole budete seznámeni s editováním programů a s provedením změn 

v seznamech oblíbených programů. 
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• Pro uložení nastavení do paměti a přepnutí do předcházející obrazovky / podnabídky 
stlačte tlačítko BACK, pro vyjití z nabídky použijte tlačítko MENU.  

10.1  Editování programů 
Podnabídka pro změnu názvu programu, zablokování / odblokování jeho příjmu, změnu 
pořadí programu v seznamu programů, výmaz programů ze seznamů atd. 
1. Stlačte tlačítko MENU. 
2. Tlačítky �/� vyberte podnabídku Kanäle bearbeiten (Channel Edit - Editování 

programů), potvrďte tlačítkem OK. 
3. Tlačítky �/� vyberte funkci Kanäle bearbeiten (Channel Edit - Editování programů), 

potvrďte tlačítkem OK. 

10.1.1  Změna názvu programu  
1. Vyberte program, jehož název chcete změnit a potom stlačte červené tlačítko. 
2. Tlačítky �/� vyberte Umbenennen (Rename - Přejmenovat) a stlačte tlačítko OK.  
3. Prostřednictvím klávesnice zobrazené na obrazovce vložte nový název programu. 
4. Vyberte Speichern (Save - Uložit) a stlačte tlačítko OK. 

10.1.2 Zablokování / odblokování příjmu programu  
1. Vyberte program jehož příjem chcete zablokovat a potom stlačte červené tlačítko. 
2. Tlačítky �/� vyberte Sperren (Lock - Zablokovat) a stlačte tlačítko OK. 
3. Pokud je příjem vybraného programu zablokován bude namísto Sperren zobrazena 

volba Entsperren (Unlock - Odblokovat) - stlačením tlačítka OK bude příjem 
programu odblokován. 

 
Doplňující informace 
Pro příjem zablokovaného programu je nutné vložení platného PIN přístroje (z výroby 
0000).  

10.1.3  Změna pořadí programu v seznamu 
Funkce je k dispozici pouze pro programy v seznamech TV nebo rozhlasových programů.    
1. Vyberte program, který chcete přemístit na jiné místo v seznamu a potom stlačte 

červené tlačítko. 
2. Tlačítky �/� vyberte Verschieben (Move - Přemístit) a stlačte tlačítko OK. 
3. Tlačítky �/� přejděte na místo v seznamu, do kterého chcete přemístit vybraný 

program a stlačte tlačítko OK. Vybraný program bude přemístěn.  
Přemístěním programu v seznamu dojde ke změnám číslování programů v seznamu. 

10.1.4  Výběr skupiny programů 
1. Pro zobrazení skupiny programů ze seznamu programů stlačte zelené tlačítko. 
2. Tlačítky �/� vyberte požadovanou skupinu programů a potom stlačte tlačítko OK.  

10.1.5  Výběr všech programů ze seznamu 
1. Pro výběr všech programů ze seznamu stlačte žluté tlačítko. 
2. Pro zrušení výběru umístěte kurzor do seznamu a potom stlačte tlačítko OK. 

10.1.6  Výmaz programu 
Vyberte program, který chcete vymazat a potom stlačte modré tlačítko. Je možný výběr 
několika po sobe následujících programů ze seznamu. 
Vybrané programy budou vymazány.  
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10.2  Editování upřednostněných programů 
1. Stlačte tlačítko MENU. 
2. Tlačítky �/� vyberte Kanäle bearbeiten (Edit / Editovat) a potom stlačte tlačítko OK. 
3. Tlačítky �/� vyberte Bevorzugte Kanäle bearbeiten (Edit selected programs - 

Editovat upřednostněné) a stlačte tlačítko OK. 
4. Pro překopírování programu ze seznamu v levé části obrazovky do seznamu 

upřednostněných programů v pravé části obrazovky vyberte program a potom stlačte 
modré tlačítko.  

5. Pro odstranění programu ze seznamu upřednostněných programů vyberte program a 
stlačte modré tlačítko.  

6. Programy v seznamu upřednostněných programů jsou označovány čísly v rozsahu od 
0 do 99.  

 
Doplňující informace 
• Pro zrušení funkce použijte zelené tlačítko. 
• Pokud je kurzor v levé polovině obrazovky použijte pro aktivování funkce žluté tlačítko. 
• Pokud je kurzor v levé polovině obrazovky je modré tlačítko používáno pro 

překopírování vybraného programu do seznamu upřednostněných programů v pravé 
části obrazovky, pokud je kurzor v pravé části obrazovky je toto tlačítko používáno pro 
výmaz programu ze seznamu. 

• Pokud je kurzor v pravém seznamu můžete pro změnu pořadí programů v seznamu 
použít červené tlačítko.  

10.3  Editování seznamu oblíbených programů 
1. Stlačte tlačítko MENU. 
2. Tlačítky �/� vyberte Kanäle bearbeiten (Edit / Editovat) a potom stlačte tlačítko OK. 
3. Tlačítky �/� vyberte Favoritenliste bearbeiten (Edit Favourite List - Editovat 

oblíbené) a stlačte tlačítko OK. 

10.3.1  Změna názvu skupiny seznamu oblíbených programů 
1. Stlačte zelené tlačítko a potom vyberte skupinu oblíbených programů, jejíž název 

chcete změnit. Potom stlačte tlačítko OK. 
2. Stlačte červené tlačítko a potom vyberte Gruppe umbenennen (Rename Group - 

Přejmenovat skupinu), potvrďte tlačítkem OK. Funkce je aktivní pouze pokud je kurzor 
v pravé polovině obrazovky.   

3. Prostřednictvím zobrazené klávesnice vložte název skupiny programů. 
4. Pro uložení názvu do paměti vyberte Speichern (Save - Uložit), potvrďte tlačítkem 

OK. 

10.3.2  Přemístění programu v seznamu oblíbených programů 
V tomto případě nedochází po přemístění programu ke změně jeho čísla v seznamu. 
1. Ze seznamu oblíbených programů vyberte program, jehož pořadí v seznamu chcete 

změnit a potom stlačte červené tlačítko 
2. Vyberte Verschieben (Move - Přemístit) a potom stlačte červené tlačítko. 
3. Přemístěte kurzor na místo v seznamu, na které chcete přemístit vybraný program a 

potom stlačte tlačítko OK. Vybraný program bude přemístěn na zvolené místo v 
seznamu.    

10.3.3  Výběr všech programů ze seznamu 
1.   Pro výběr všech programů ze seznamu stlačte žluté tlačítko. 
2.   Pro zrušení výběru umístěte kurzor do seznamu a potom stlačte tlačítko OK. 
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10.3.4  Vložení / odstranění programu do / ze seznamu oblíbených  
programů 
1. Tlačítky �/� vyberte program, který chcete vložit do seznamu oblíbených programů. 
2. Pro vložení vybraného programu do seznamu oblíbených programů stlačte modré 

tlačítko. 
3. Pro odstranění programu ze seznamu oblíbených programů vyberte program a stlačte 

modré tlačítko.  

11.  Podnabídka Installation  
• Prostřednictvím této podnabídky jsou možné vyhledávání programů, vyhledávání 

SMATV a konfigurace nastavení z výroby. 
• Pro uložení provedených změn do paměti a přepnutí do předcházející obrazovky / 

nabídky stlačte tlačítko BACK, pro vyjití z nabídky stlačte tlačítko MENU. 

11. 1  Vyhledávání programů 
1. Stlačte tlačítko MENU. 
2. Tlačítky �/� vyberte podnabídku Installation a potom stlačte tlačítko OK. 
3. Číslicovými tlačítky vložte PIN přístroje (z výroby 0000) a potom stlačte tlačítko OK. 
4. Tlačítky �/� vyberte Kanalsuchlauf (Programme Search - Vyhledávání programů) a 

potom stlačte tlačítko OK.   

11.1.1 Pevně nasměrovaná anténa 
Pro vyhledávání programů je nutné vložení informací o anténě a o používaném LNB.  
Pro vyhledávání programů musí být anténa nasměrována na požadovaný satelit - 
v opačném případě nebude vyhledávání programů provedeno. 
1. Vyberte Antenne (Antena - Anténa) a pro zobrazení seznamu antén stlačte tlačítko 

OK. 
2. Tlačítky �/� a tlačítkem OK vyberte požadovanou anténu. 
3. Vložte hodnoty parametrů Satellit, LNB-Frequenz (LNB Frequency - Kmitočet LNB), 

22 kHz-Ton, DiSEqC a LNB- Spannung (LNB Power - Napájení LNB). 
4. Vyberte Speichern (Save - Uložit) a pro uložení nastavení do paměti stlačte tlačítko 

OK. 
 
Satellit  
1. Tlačítky �/� vyberte Satellit. 
2. Tlačítky �/� a tlačítkem OK vyberte satelit, na který je nasměrována anténa, 

potvrďte tlačítkem OK. 
3. Pokud není požadovaný satelit uveden v seznamu vyberte Benutzerdefiniert (User 

Defined - Definuje uživatel), v zobrazeném okně vyberte Ja (Yes - Ano) a potom 
stlačte tlačítko OK.  

4. Zobrazenou klávesnicí vložte název požadovaného satelitu. 
5. Vyberte Speichern (Save - Uložit) a pro uložení nastavení do paměti stlačte tlačítko 

OK. 
 
LNB-Frequenz 
1. Tlačítky �/� vyberte LNB-Frequenz (LNB- Frequency - Kmitočet LNB), potvrďte 

tlačítkem OK. 
2. Tlačítky �/� a tlačítkem OK vyberte Universal, 9750, 10600, 5150, 11475 nebo 

Benutzerdefiniert (User defined - Definuje uživatel - vyberte pokud pro používané 
LNB nelze použít žádnou z nabízených hodnot). V tomto případě vložte číslicovými 
tlačítky požadovaný kmitočet a potvrďte tlačítkem OK. 

Po výběru Universal bude funkce 22 kHz-Ton nastavena na Deaktiviert (Disable - 
Vypnuto). 
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22-kHz-Ton  
1. Tlačítky �/� vyberte 22-kHz (22-kHz Tone - 22 kHz). 
2. Tlačítky �/� a tlačítkem OK vyberte údaj Aktiviert (Enable - Zapnout), pokud 

nepoužíváte DiSEqC zvolte Deaktiviert (Disable - Vypnout). 
 
DiSEqC 
1. Tlačítky �/� vyberte DiSEqC . 
2. Tlačítky �/� a tlačítkem OK vyberte DiSEqC (A - D) nebo Tone Burst A popř. B.  
 
LNB-Spannung 
1. Tlačítky �/� vyberte LNB-Spannung (LNB Voltage - Napájení LNB). 
2. Tlačítky �/� a tlačítkem OK vyberte Standard nebo Hoch (Hight - Vysoké). 

11.1.2  Použití pozicionéru 
Pokud používáte pozicionér přepněte před zahájením vyhledávání programů anténu na 
Motor.  
1. Pro přepnutí do režimu nastavení pozicionéru stlačte tlačítko OPT+. 
2. V zobrazeném okně s textem vyberte Ja (Yes - Ano), potvrďte tlačítkem OK.   
 
11.1.2.1  Typ motoru 
Před zahájením programování v okně Motoreinstellungen (Motor Settings - Nastavení 
motoru) vyberte typ pozicionéru. 
 
11.1.2.2  Kmitočet LNB 
Tlačítky �/� vyberte LNB-Frequenz (LNB Frequency - Kmitočet LNB), potvrďte 
tlačítkem OK. Potom tlačítky �/� a tlačítkem OK vyberte Universell, 9750, 10600, 5150, 
11475 nebo Benutzerdefiniert (User defined - Definuje uživatel - vyberte pokud pro 
používané LNB nelze použít žádnou z nabízených hodnot). V tomto případě vložte 
číslicovými tlačítky požadovaný kmitočet a potvrďte tlačítkem OK. 
 
11.1.2.3  Napájení LNB 
Tlačítky �/� vyberte LNB-Spannung (LNB Voltage - Napájení LNB) a potom tlačítky 
�/� a tlačítkem OK vyberte Standard nebo Hoch (vysoké). 
Pokud vyberte Hoch bude zobrazeno okno pro potvrzení - toto napětí použijte pouze 
pokud je délka koaxiálního kabelu pro připojení LNB k přijímači delší než 60 metrů (pro 
pokrytí ztrát ve vedení).  
 
11.1.2.4  Typ motoru 
Tlačítky �/� vyberte Motortyp (Motor Type - Typ motoru) a potom tlačítky �/� a 
tlačítkem OK vyberte DiSEqC 1.2 nebo USALS. Pokud vyberete DiSEqC 1.2 budou 
funkce Mein Längengrad-Standord (My Longitude - Moje zeměpisná délka) a Mein 
Breitengrad-Standort (My Latitude - Moje zeměpisná šířka) automaticky nastaveny na 
Deaktiviert (Disable - Vypnuto).  
 
11.1.2.5  Zeměpisná délka 
Tlačítky �/� vyberte Mein Längengrad-Standord (My Longitude - Moje zeměpisná 
délka) a číslicovými tlačítky vložte zeměpisnou délku místa instalace přístroje. Potom 
tlačítky �/� a tlačítkem OK vyberte Osten / Westen (East / West - Východ / západ) a 
stlačte tlačítko OK. 
 
11.1.2.6  Zeměpisná šířka 
Tlačítky �/� vyberte Mein Breitengrad-Standord (My Latitude - Moje zeměpisná šířka) 
a číslicovými tlačítky vložte zeměpisnou šířku místa instalace přístroje. Potom tlačítky 
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�/� a tlačítkem OK vyberte Norden / Süden (North / South - Sever / jih) a stlačte 
tlačítko OK. 
 
11.1.2.7  Editování dat satelitu 
Funkci použijte pro specifikování satelitu, na který má být směrována anténa 
prostřednictvím pozicionéru. 
Z obrazovky Motoreinstellungen (Motor Settings - Nastavení motoru) vyberte tlačítky 
�/� Satellitendaten Bearbeiten (Data Edit - Editovat data) a stlačte tlačítko OK. 
Do polí Satellit, Satelliten aktivieren (Satellit Enable - Aktivovat satelit) a Längengrad- 
Standort (Satellite Longitude - Zeměpisná délka satelitu) vložte odpovídající hodnoty. 
 
Satellit 
Tlačítky �/� vyberte požadovaný satelit a stlačte tlačítko OK nebo tlačítka �/�. 
 
Satelliten aktivieren 
Tlačítky �/� vyberte Satelliten aktiviren (Satellit Enable - Aktivovat satelit) a stlačte 
tlačítko OK. Potom pro vyhledávání programů ze satelitu vyberte Aktivieren (Enable - 
Zapnout), pokud nebudete chtít satelit prohledávat vyberte Deaktivieren (Disable - 
Vypnout). 
 
Längengrad-Standort des Satteliten 
Tlačítky �/� vyberte Längengrad-Standort des Satelliten (Satellite Longitude - 
Zeměpisná délka satelitu) a číslicovými tlačítky vložte údaj zeměpisné délky polohy 
satelitu. Potom tlačítky �/� vyberte Osten / Westen (East / West - Východ / západ) a 
stlačte tlačítko OK. Funkci lze použít pouze pro satelity definované uživatelem. 
 
11.1.2.8  Nastavení motoru 
Z obrazovky Motoreinstellungen (Motor Settings) vyberte tlačítky �/� funkci 
Motoreinstellung (Motor Setting - Nastavení motoru) a stlačte tlačítko OK. 
 
Satellit 
Tlačítky �/� vyberte Satellit a potom tlačítky �/� a tlačítkem OK vyberte satelit, na 
který je nasměrována anténa. 
 
Transponder  
Podrobné informace naleznete v odstavci 11.3. 
 
Motor bewegen 
1. Tlačítky �/� vyberte Motor bewegen (Motor moving - Pohyb motoru). 
2. Vyberte požadovanou volbu: 

Kontinuerlich (Continual - Plynule) - motor se bude otáčet plynule 
Schritt (Step - Krok) - motor se bude otáčet po krocích 
Zeit (Time - Čas) - motor se bude otáčet určitou dobu. 

3. Pokud jste vybrali Schritt (Step - Krok) nebo Zeit (Time - Čas) bude zobrazeno okno, 
ve kterém můžete tlačítky �/�specifikovat způsob otáčení motoru 

4. Pro uložení nastavení do paměti vyberte Speichern (Save - Uložit) a stlačte tlačítko 
OK. 

 
Zur gespeich. Pos. beweg. 
Nasměrujte anténu na vybraný satelit: 
1. Tlačítky �/� vyberte Zur gespeich. Pos. beweg. (Move to saved postion - Pohyb do 

uložené polohy) a stlačte tlačítko OK. 
2. Vyčkejte na nasměrování antény na vybraný satelit. 
3. Překontrolujte intenzitu a kvalitu signálu ze satelitu a zkuste anténu doladit tlačítky pro 

pohyb na východ / západ. Nastavte max. možnou intenzitu a kvalitu signálu. 
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Aktuelle Position speichern 
Tlačítky �/� vyberte Aktuelle Position speichern (Save current position - Uložit 
aktuální polohu) a stlačte tlačítko OK. Aktuální nasměrování antény bude uloženo do 
paměti. 
 
Neu berechnen 
Polohu všech satelitů můžete vypočítat na základě známé polohy jednoho satelitu. 
Tlačítky �/� vyberte Neu berechnen (New calculation - Přepočítat) a stlačte tlačítko OK. 
Pro přizpůsobení poloh ostatních satelitů vyberte Ja (Yes - Ano) a stlačte tlačítko OK.  
 
Doplňující informace 
Pokud bude typ motoru nastaven na USALS budou vypnuty funkce Motor bewegen, 
Aktuelle Position speichern a Neu berechnen. 
 
Omezení otáčení motoru 
Prostřednictvím funkce Motorbegrenzung (Motor Limits 
- Limity otáčení) můžete vymezit otáčení pozicionéru a 
zabránit tak event. poškození antény, např. nárazem na 
stěnu. 
1. Postupně vyberte Motoreinstellungen (Motor 

Setting - Nastavení motoru) … Motorbegrenzung 
(Motor- Limits - Limity motoru) a stlačte tlačítko OK. 

2. Pro uložení aktuálního místa instalace do paměti 
přepněte funkci Begrenzung na Aktiviert (Enable - 
Zapnout). 

 
Pro omezení otáčení motoru: 
1. Tlačítky �/� vyberte Begrenzung (Limits - Omezení). 
2. Tlačítky �/�a tlačítkem OK vyberte Aktiviert (Enable - Zapnuto) nebo Deaktiviert 

(Disable - Vypnout).  
Aktiviert - jsou zapnuty limity otáčení motoru 
Deaktiviert - jsou vypnuty limity otáčení motoru - riziko poškození antény. 

 
Begrenzungsposition 
Funkce pro nastavení limitních poloh otáčení antény ve směrech východ a západ. 
1. Tlačítky �/� vyberte Begrenzungsposition (Limits Positions - Polohy omezení) a 

stlačte tlačítko OK. 
2. Tlačítky �/�a tlačítkem OK vyberte Osten (East - Východ) - pro omezení otáčení 

antény ve směru na východ nebo Westen (West - Západ) - pro omezení otáčení 
antény ve směru na západ.  

 
Begrenzung einstellen 
1. Tlačítky �/� vyberte Begrenzung einstellen (Limits Setting - Nastavit omezení) a 

stlačte tlačítko OK. 
2. Tlačítky �/�nebo tlačítkem OK nasměrujte anténu do vybrané (východní nebo 

západní) polohy.  
 
Position neu einstellen 
Naprogramované limitní polohy otáčení antény můžete přepnout na výchozí hodnoty 
z výroby. 
1. Tlačítky �/� vyberte Positionen neu einstellen (Setting of new limits - Nastavit 

nová omezení) a stlačte tlačítko OK. 
2. Bude zobrazeno okno, ve kterém vyberte OK a potom pro přepnutí nastavení omezení 

otáčení antény na výchozí hodnoty z výroby stlačte tlačítko OK.  
3. Vyčkejte na změnu nastavení 
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11.1.2.9  Transpondér 
1. Z podnabídky Kanalsuchlauf (Channel Search - 

Vyhledávání programů) vyberte tlačítky �/� funkci 
Transponder a stlačte tlačítko OK. 

2. Tlačítky �/�nebo tlačítkem OK vyberte 
požadovanou volbu. 

3. Pro vložení dalšího transpondéru vyberte 
Benutzerdefiniert (User defined - Definuje uživatel) . 

4. Bude zobrazena obrazovka Transponder 
hinzufügen (Add - Vložit transpondér). Do polí 
Frequenz (Frequency - Kmitočet), Polarisation, 
Symbolrate (Symbolová rychlost), Übertragung 
(Transmit - Přenos), FEC, Modulation a Pilot vložte 
požadované hodnoty. 

5. Vyberte Speichern (Save - Uložit) a pro uložení 
provedených nastavení do paměti stlačte tlačítko OK.   

 
Frequenz 
1. Tlačítky �/� vyberte Frequenz (Frequency - 

Kmitočet) a stlačte tlačítko OK. 
2. Číslicovými tlačítky vložte kmitočet. 
 
Polarisation 
1. Tlačítky �/� vyberte Polarisation a stlačte tlačítko OK. 
2. Tlačítky �/�nebo tlačítkem OK vyberte Auto, Horizontal nebo Vertical. 
 
Symbol Rate 
1. Tlačítky �/� vyberte Symbolrate (Symbolová rychlost) a stlačte tlačítko OK. 
2. Tlačítky �/� vyberte požadovanou symbolovou rychlost: 

2 - 45 Ms / sek pro DVB-S. 
10 - 30 Ms / sek pro DVB-S a modulaci QPSK. 
10 - 31 Ms / sek pro DVB-S a modulaci 8PSK. 

 
Übertragung 
1. Tlačítky �/� vyberte Übertragung (Transmit - Přenos) a stlačte tlačítko OK. 
2. Tlačítky �/�nebo tlačítkem OK vyberte DVB-S nebo DVB-S2.  
 
FEC 
1. Tlačítky �/� vyberte FEC (Korekce chyb) a stlačte tlačítko OK. 
2. Tlačítky �/� nebo tlačítkem OK vyberte z nabízených možností v závislosti na druhu 

přenosu a modulace požadovanou hodnotu FEC. 
 
Pilot 
1. Tlačítky �/� vyberte Pilot a stlačte tlačítko OK. 
2. Tlačítky �/�nebo tlačítkem OK vyberte An (Enable - Zapnuto) nebo Aus (Disable - 

Vypnuto).  
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Doplňující informace 
Závislost a možnosti výběru jednotlivých parametrů jsou uvedeny v následující tabulce: 
 
Parametr Hodnota 
Übertragung DVB-S DVB-S2 
Pilot vypnuto zapnuto / vypnuto 
Modulation vypnuto QPSK 8PSK 
Symbolrate 2 - 45 Ms / sek 10 - 30 Ms / sek 10 - 30 Ms / sek 
 
FEC 

Auto, ½, 2/3, 
¾, 5/6, 7/8 

Auto, ½, 2/3, ¾, 
3/5, 4/5, 5/6, 8/9, 
9/10 

Auto, 3/5, 2/3, ¾, 
5/6, 8/9, 9/10 

 
11.1.2.10  Vyhledávání sítí 
1. Tlačítky �/� vyberte Netzwerksuchlauf (Nettwork Search - Vyhledávání sítí). 
2. Tlačítky �/� nebo tlačítkem OK vyberte Aktiviert (Enable - Zapnuto) nebo 

Deaktiviert (Disable - Vypnuto). 
 
11.1.2.11  Vyhledávání všech / volných / zakódovaných programů 
1. Tlačítky �/� vyberte Verschlüsselt (Scrambled - Zakódované). 
2. Tlačítky �/� nebo tlačítkem OK vyberte Alle (All - Všechny), FTA (Volné) nebo CAS 

(vyhledávání podle způsobu kódování). 
 
11.1.2.12  Vyhledávání programů podle jejich typu 
1. Tlačítky �/� vyberte Kanaltyp (Channel type - Typ kanálu). 
2. Tlačítky �/� nebo tlačítkem OK vyberte Alle (All - 

Všechny), TV nebo Radio. 
 
11.1.2.13  Vyhledávání programů a jeho výsledky 
1. Vyberte Suchlauf (Search - Vyhledávání) a stlačte 

tlačítko OK. 
2. Bude zahájeno vyhledávání programů podle 

zadaných kritérií. 
3. Pro výmaz výsledků vyhledávání vyberte programy, 

které chcete vymazat. Potom vyberte Löschen 
(Delete - Vymazat) a stlačte tlačítko OK. 

4. Pro uložení výsledků vyhledávání do paměti vyberte Speichern (Save - Uložit) a 
stlačte tlačítko OK.  

11.2  Vyhledávání SMATV 
Prostřednictvím této funkce je možné vyhledávání 
programů nezávisle na hodnotách nastavených pro 
anténu. 
1. Tlačítky �/� vyberte SMATV-Suchlauf (SMATV 

Search - Vyhledávání SMATV) a stlačte tlačítko 
OK. 

2. Tlačítky �/� vyberte Suchlauftyp (Search Type - 
Typ vyhledávání) a potom tlačítky �/� nebo 
tlačítkem OK vyberte Auto nebo Manuell (Manual 
- Ručně). 

11.2.1  Automatické vyhledávání SMATV 
Rozsah prohledávaných kmitočtů 
1. Tlačítky �/� vyberte Start-/Endfrequenz (Start/End Frequency - Počáteční / 

koncový kmitočet). 
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2. Číslicovými tlačítky vložte požadované kmitočty (950 - 2150 MHz) 
 
Symbolrate 
1. Tlačítky �/� vyberte Symbolrate (Symbolová rychlost). 
2. Tlačítky �/� nebo tlačítkem OK vyberte požadovanou symbolovou rychlost (27500, 

26000 nebo 22000. Pokud požadovaná rychlost není k dispozici vyberte 
Benutzerdefiniert (User define - Definuje uživatel) a potom číslicovými tlačítky vložte 
požadovanou rychlost. Je možné vložení až 4 rychlostí. 

 
Potom vyberte Suchlauf (Search - Vyhledávání) a stlačte tlačítko OK.   

11.2.2  Ruční vyhledávání SMATV 
Frequenz 
1. Tlačítky �/� vyberte Frequenz (Frequency - Kmitočet) a stlačte tlačítko OK.  
2. Číslicovými tlačítky vložte požadovaný kmitočet (v rozsahu 950 - 2150 MHz). 
 
Polarisation 
Tlačítky �/� vyberte Polarisation. 
Tlačítky �/� nebo tlačítkem OK vyberte Deaktiviert (Disable - Vypnuto), Auto, 
Horizontal nebo Vertikal. 
 
Symbolrate 
1. Tlačítky �/� vyberte Symbolrate (Symbolová rychlost). 
2. Tlačítky �/� nebo tlačítkem OK vyberte požadovanou symbolovou rychlost (27500, 

26000 nebo 22000. Pokud požadovaná rychlost není k dispozici vyberte 
Benutzerdefiniert (User define - Definuje uživatel) a potom číslicovými tlačítky vložte 
požadovanou rychlost. 

 
FEC 
1. Tlačítky �/� vyberte FEC (Korekce chyb) a stlačte tlačítko OK. 
2. Tlačítky �/� nebo tlačítkem OK vyberte Auto, ½, 2/3, ¾, 5/6 nebo 7/8. 

11.3  Přepnutí všech nastavení na výchozí hodnoty z výroby 
 
Upozornění 
Přepnutím nastavení přístroje na výchozí hodnoty z jeho výroby budou nenávratně 
ztraceny všechna jeho nastavení včetně nastavení antén, seznamů programů aj. 
uživatelem vložených parametrů, hodnot a nastavení.  
 
1. Stlačte tlačítko MENU. 
2. Tlačítky �/� vyberte podnabídku Installation (Setup - Instalace) a stlačte tlačítko 

OK. 
3. Tlačítky �/� vyberte Werkseitige Einstellungen (Default - Výchozí nastavení) a 

stlačte tlačítko OK. 
4. V zobrazeném okně vyberte Ja (Yes - Ano) a stlačte tlačítko OK. Pokud jste si 

přepnutí všech nastavení přístroje na výchozí hodnoty z výroby rozmysleli vyberte 
Nein (No - Ne) a stlačte tlačítko OK nebo tlačítko BACK. 

5. Vložte PIN přístroje (z výroby 0000). 
6. Po přepnutí všech nastavení přístroje na výchozí hodnoty z výroby bude na obrazovce 

automaticky zobrazena první obrazovka průvodce instalací přístroje - viz kapitola 3.   
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12.  Aktualizace software 
Pro využití všech v současné době dostupných funkcí přijímače je důležitá pravidelná 
aktualizace software přijímače. Informace o posledních verzích software vhodných pro 
aktualizaci software tohoto přijímače naleznete na webových stránkách firmy Humax 
(www.humaxdigital.com. Všem uživatelům našich výrobků doporučujeme občasnou 
kontrolu těchto stránek (pro zjištění, zda pro vámi používaný výrobek není k dispozici 
nové software). 

12.1  Aktualizace OTA (ze satelitu) 
Aktualizace software je možná pouze za splnění následujících předpokladů: 
• U přístroje použitého pro stažení software musí být k dispozici software pro zavedení 

stahovaného software. Pokud nebude zaváděcí software k dispozici je možné, že 
přijímač bude po stažení nového software nefunkční. 

• Musí být k dispozici nové software určené pro tento model přijímače. 
• Přístroj použitý pro aktualizaci software musí být přesně naladěn na příjem datového 

kanálu, ze kterého bude stahováno software. 
• Předpokladem pro úspěšnou aktualizaci software je kvalitní signál datového kanálu 

použitého pro stažení software.  
 
Upozornění 
1. V průběhu aktualizace software přijímač nevypínejte popř. neodpojujte od elektrické 

sítě - riziko fatálního poškození přijímače.  
2. Odpojením anténního napáječe od přijímače v průběhu aktualizace software riziko 

nesprávné funkce popř. nefunkčnosti přijímače. 
3. V průběhu aktualizace software nelze přístroj používat pro příjem TV / rozhlasu popř. 

není možné použití naprogramovaných funkcí přijímače (např. automatické přepnutí 
na příjem požadovaného TV programu). 

4. Aktualizace software vyžaduje podle okolností cca 5 - 10 minut. 

12.2  Pokud bude nové software zjištěno po zapnutí přístroje  
1. Po každém zapnutí přijímače je přijímačem kontrolováno, zda pro něj není k dispozici 

novější než používané software. Bude-li zjištěno nové software bude vydáno 
upozorňující hlášení. 

2. Pro okamžitou aktualizaci software vyberte Sofort (Now - Okamžitě) a stlačte tlačítko 
OK. 
Pokud požadujete aktualizaci provést později vyberte Später (Later - Později) a stlačte 
tlačítko OK. Při požadavku na odmítnutí aktualizace vyberte Ablehnen (Refuse - 
Odmítnout) a stlačte tlačítko OK - v těchto případech budete vráceni do předcházející 
nabídky. Odmítnutí aktualizace software je možné max. 10x - poté bude bez 
jakýchkoliv ohledů provedena. Tuto vynucenou aktualizaci nelze odmítnout - pro její 
zahájení stlačte tlačítko OK.  

3. Pokud jste se rozhodli pro okamžité provedení aktualizace vyčkejte na její ukončení.  
4. Po ukončení aktualizace software bude přístroj automaticky vypnut a potom opět 

zapnut. 

12.3 Datové kanály pro aktualizaci software 
 

Satelit Data transpondéru 
Astra 1 12669 (V) 22000 5/6 
Nilesat 11765 (H) 27500 3/4 
Hotbird 12475 (H) 27500 3/4 
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13. Chybová hlášení 
Přijímač je vybaven systémem diagnostiky, některé jeho chybové stavy jsou indikovány 
hlášeními na TV obrazovce. 
 
Chybové hlášení Možná příčina Odstranění 
Kein Signal oder schwaches 
Signal 
No or bad signal 
Chybějící nebo nekvalitní 
signál 

Nesprávné nasměrování 
antény. 
Slabý signál. 
 
 

Nastavte anténu. 
Překontrolujte koaxiální kabel 
pro připojení TV antény. Pokud 
nezjistíte závadu kontaktujte 
odbornou firmu. 

Der Kanal ist verschlüsselt 
oder nicht verfügbar  
The channel is scrambled or 
not available 
Program je zakódován nebo 
není k dispozici 

Zakódovaný TV program. 
Program je vysílán bez obrazu 
a zvuku (jsou jím např. 
vysílána data). 

Zkuste příjem jiného 
programu. 

Es ist kein Ton verfügbar 
The audio is not available 
Není vysíláno audio 
 

Není vysílán signál audio Tlačítkem AUDIO 
překontrolujte, zda je 
programem vysílán signál 
audio. 

Das CI-Modul ist nich 
eingeschoben 
CI module is not installed 
Není instalován modul CD 

Není instalován modul CI. 
Modul CI není správně vložen. 
Modul nebyl identifikován 

Instalujte modul CI. 
Vložte modul správně. 
Zkuste jiný modul, kontaktujte 
dodavatele modulu. 

Ungültiges CI-Modul 
Invalid CI module 
Neplatný modul CI 

Nebyl vložen správný modul. 
Modul nebyl vložen správně. 
Modul je poškozen. 

Vložte správný modul. 
Vložte modul správně. 
Zkuste vložit jiný modul. 

Kurzschluss des LNB 
LNB short 
Zkrat LNB  

Zkrat kabelu LNB. 
 
Interní zkrat LNB. 
Znečištěný konektor LNB nebo 
přijímače. 

Překontrolujte a vyměňte 
kabel. 
Vyměňte LNB. 
Vyčistěte konektory. 
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14.  Přehled nabídky 
 
 

 

15. Servis a podpora 
 
Webová stránka a e-mailové adresy 
Domovská stránka 
E-mail:  support@humax-digital.de 
Webová stránka: www.humax-digital.de 
Jazyky pro komunikaci: němčina / angličtina / turečtina 
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16.  Technické údaje přijímače 
 
Tuner a ladění  
Vstupní konektor  typ F IEC 169-24, zásuvka 
Kmitočtový rozsah 950 - 2 150 MHz 
Napájení a polarizace LNB vertikální +13,5 V (po zvýšení max. 14,5 V) 

horizontální +18 V (po zvýšení max. 18,5 V) 
odběr max. 500 mA  
s ochranou proti přetížení a zkratu 

Kmitočet 22 kHz kmitočet 22 kHz +/- 4 kHz, amplituda 0,7 +/- 0,2 V 
Řízení DiSEqC kompatibilní s verzemi 1.0;1.2; 2.0 a USALS 
Demodulace QPSK; 8PSK 
Vstupní symbolová rychlost DVB-S: 2 - 45 Ms / sek. 

DVB-S2: 10 - 30 Ms / sek 
Vstupní impedance 75 Ω nesymetrických 
Dekódování FEC DVB-S: Auto, ½, 2/3, ¾, 4/5, 5/6, 8/9 a 9/10 (QPSK)  

DVB-S2:, 3/5, 2/3, ¾, 5/6, 8/9 a 9/10 (8PSK) 
 
Dekódování datového proudu MPEG 
 
Dekódování video 
Datový proud MPEG-2 podle specifikace ISO/IEC 13818 
Úroveň profilu MPEG-2 hlavní profil @ hlavní úroveň 
Vstupní přenosová rychlost max. 15 Ms/sek. 
Formát obrazu 4:3; 16:9 
Výstup video složený signál video / RGB / S-video 
Rozlišení obrazu 720 x 576; 1920 x 1080i, 1280 x 720p 
 
Dekódování audio 
Dekódování audio MPEG-2 MusiCam Layer I & II 
Režimy audio jeden kanál, dva kanály, stereo, sloučené stereo 
 
Paměti  
Rychle vymazatelná paměť 4 MB 
Grafická paměť 64 MB + 32 MB 
Systémová paměť 8 kB 
 
Vstup / výstup dat a audio / video  
Video TV SCART: CVBS / S-video / RGB 

VCR SCART: CVBS / S-video 
Cinch: FBAS, komponenty video, HDMI 

Konektory AUDIO R/L cinch 
Konektor S/PDIF digitální optický výstup audio 
RS-232C přenosová rychlost 115 200 b/sek,  

9-vývodový konektor typu D 
 
Napájení  
Vstupní napájecí napětí 90 - 250 V stříd., 50/60 Hz 
Typ zdroje spínaný napájecí zdroj SPMS 
Příkon provoz max. 45 W 
Ochrana pojistka, vstup musí být chráněn proti úderu blesku 
 
Překlad pro firmu Omko Brno © J. Tušl 2006 
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