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Přijímač digitální satelitní TV a rozhlasu 
 

YUMATU 
 

Příručka uživatele 
 
 

Všeobecné informace 
• Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu přijímače Yumatu. Před jeho instalací, 

zapnutím a nastavováním si prosím přečtěte celý návod k jeho obsluze – obsahuje 
důležité informace pro jeho bezpečné používání a využití všech jeho vlastností a 
funkcí. 

• Minimálně po dobu záruky na přístroj doporučujeme uložit jeho přepravní karton, 
použitý balicí materiál, dodávané příslušenství a pokladní doklad. V případě další 
přepravy přijímače zabalte přijímač tak, jak byl zabalen z výroby. Použitý balicí 
materiál je plně recyklovatelný – při jeho pozdější likvidaci postupujte podle místně 
platných předpisů. 

Pro bezpe čné používání p řijíma če  
• Přístroj je konstruován pro napájení střídavým napětím 100 – 250 V, 50/60 Hz – 

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

• Nepřetěžujte používanou síťovou zásuvku nebo prodlužovací kabel – riziko úrazu 
elektrickým proudem nebo vzniku požáru. 

• Chraňte přístroj před zmoknutím, postříkáním nebo politím jakoukoliv kapalinou. 
Nepoužívejte přístroj mimo místnosti, na přístroj neumísťujte nádoby obsahující 
jakékoliv kapaliny jako jsou např. vázy s květinami. 

• Před čištěním odpojte přístroj od elektrické sítě. Pro čištění přístroje používejte 
pouze vlhký hadřík. 

• 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 – riziko zakrytí větracích 
otvorů na spodní straně skříňky přístroje, jeho přehřátí a poškození. Neinstalujte 
přístroj v blízkosti zdrojů tepla jako jsou např. radiátory, kamna, sporáky nebo 
v blízkosti přístrojů a zařízení, při jejichž použití dochází ke vzniku tepla (jako jsou 
např. výkonové zesilovače). 

• Pro připojení přístroje používejte kvalitní kabely doporučené v návodu. Přístroj 
připojte podle pokynů uváděných v návodu. Neautorizovaná připojení jsou zdroji 
možných rizik. 

• Před připojováním / odpojováním přístroje k / od televizoru nebo jiné komponenty 
vašeho systému je přístroj i komponentu, ke které je přístroj připojován resp. od 
které je odpojován bezpodmínečně nutno vypnout a odpojit od elektrické sítě. 
Nedodržením tohoto pokynu je možný vznik rizik. 

• Satelitní anténa musí být uzemněna. 
• Nevyjímejte přístroj ze skříňky – uvnitř skříňky 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. Na přístroji 
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neprovádějte žádné úpravy. Zásahem do přístroje v době platnosti záruky se 
vystavujete riziku ztráty ebeny. záručních plnění.  

Podpora zákazník ů a autorská práva 
Pro trvalou spokojenost zákazníků s našimi výrobky je konstrukci, výrobě a prodeji 
našich výrobků věnována max. pozornost. Pro udržení trvalého kontaktu se zákazníky 
slouží naše webové stránky, na kterých kromě jiných užitečných informací naleznete 
rovněž i nové software pro naše výrobky (určené pro upgrade).  
Vzhledem k trvalému vývoji našich výrobků jsou změny jejich designu a technických 
specifikací vyhrazeny bez předchozího oznámení. 
Všechna v návodu uváděná loga jsou obchodními známkami popř. zapsanými 
obchodními známkami jejich vlastníků. 

Příslušenství p řístroje 
Přístroj je dodáván s následujícím příslušenstvím: 
• dálkový ovladač 
• návod k obsluze. 
Pokud je v návodu uváděno jiné než výše uvedené příslušenství (jako např. kabely) 
není dodáváno s přístrojem a je nutno je k přístroji dokoupit. 

Popis p řístroje 

Přední panel 

 
 

• Tlačítko ON/STANDBY ( ) pro zapnutí přístroje / přepnutí přístroje do 
pohotovostního režimu. Přepnutím přístroje do pohotovostního režimu není přístroj 
odpojen od elektrické sítě ze které trvale odebírá malý proud nutný pro zálohování 
pamětí, funkci obvodů dálkového ovládání aj. obvody. Pro odpojení přístroje od 
elektrické sítě (nutné např. za bouřky nebo pokud nebudete přístroj delší dobu 
používat přepněte přístroj do pohotovostního režimu a potom vyjměte vidlici 
síťového kabelu přístroje ze síťové zásuvky. 

• LED STANDBY – svítí u přístroje v pohotovostním režimu, po zapnutí přístroje 
zhasne. 

• Tlačítka CH +/- pro postupný výběr TV nebo rozhlasových programů ze seznamů 
programů. Po vyvolání nabídky na TV obrazovku mohou být tlačítka použita pro 
pohyb v nabídce nahoru nebo dolů. 

• Remote Sensor – snímač přijímače dálkového ovládání – přijímá příkazy 
z dálkového ovladače. 

• Displej – 4-místný displej se 7-segmentovými číslicemi je určen pro informaci 
uživatele o přijímaném TV nebo rozhlasovém programu.  
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Zadní panel p řístroje 

 
 
Upozorn ění 
Připojení p řístroje k elektrické síti je posledním krokem postu pu jeho p řipojení a 
to až po jeho p ředchozí kontrole. 
 
Na zadním panelu přístroje jsou uživateli k dispozici následující konektory: 
• AERIAL OUT  – pro připojení dalšího přijímače satelitní TV k používanému LNB. 
• AERIAL IN  – pro připojení antény pro příjem pozemní TV k přístroji. 
• VIDEO 1 (2) – výstupy složeného signálu video (konektory cinch) pro připojení 

k externímu přístroji pro jeho zpracování (např. k televizoru nebo VCR). Pro 
připojení použijte kabely video s konektory cinch. 

• AUDIO L/R  – výstup stereofonního analogového signálu audio (konektory cinch) 
pro připojení k externí komponentě pro jeho zpracování (např. k televizoru nebo 
VCR). Pro připojení použijte stereofonní kabel audio s konektory cinch. 

• RS-232C – konektor sériového rozhraní pro připojení ke konektoru sériového 
rozhraní PC (např. pro upgrade software přijímače nebo pro diagnostiku poruch). 
Pro připojení použijte sériový kabel s konektory D-Sub. 

• TV – konektor SCART pro připojení k televizoru vybavenému shodným typem 
konektoru. Konektorem je do televizoru přiváděn kromě jiných signálů rovněž i 
signál video a stereofonní signál audio. Pro připojení použijte kabel s konektory 
SCART. 

• VCR – konektor SCART pro připojení k VCR vybavenému shodným typem 
konektoru. Konektorem je do VCR přiváděn kromě jiných signálů rovněž i signál 
video a stereofonní signál audio. Pro připojení použijte kabel s konektory SCART. 

• S/PDIF – v tomto digitálním optickém konektoru je během příjmu TV pořadů se 
zvukem ve formátu Dolby Digital přítomen datový proud audio přijímaného 
soundtracku pro jeho zpracování AV zesilovačem (receiverem) s dekodérem Dolby 
Digital. Pro připojení použijte digitální optický kabel audio. 

• Síťový kabel  – pro připojení přístroje k elektrické síti. 

Dálkový ovlada č 
Dálkový ovladač je základním prostředkem uživatele pro obsluhu přijímače – naprostá 
většina tlačítek potřebných pro jeho obsluhu je uživateli k dispozici pouze na ovladači.  
Jedná se o následující tlačítka: 

POWER ( ) pro zapnutí přístroje / přepnutí přístroje do pohotovostního režimu. 

MUTE ( ) pro okamžité umlčení přístroje / obnovení původní hlasitosti. 
MENU – stlačením během příjmu TV nebo rozhlasu bude na TV obrazovce zobrazena 
nabídka, stlačením při zobrazené nabídce přepnutí do předcházející roviny nabídky 
popř. pro vyjití z nabídky. 
PRE – pro přepnutí do předcházející roviny nabídky nebo režimu přístroje. 
EXIT – pro zhasnutí informací na obrazovce popř. přepnutí ze zobrazené nabídky na 
příjem TV. 
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TV/RADIO pro přepnutí na příjem satelitní TV / satelitního 
rozhlasu. 
INFO pro zobrazení okna s informacemi o přijímaném TV 
nebo rozhlasovém programu na obrazovce. Dalším stlačením 
tlačítka INFO nebo tlačítka EXIT okno s informacemi zhasne. 
Číslicová tla čítka  pro přímý výběr programů popř. pro 
vkládání číselných hodnot při programování funkcí přístroje 
prostřednictvím nabídek. 
OK pro potvrzení výběru z nabídky. Stlačením tlačítka během 
příjmu TV nebo rozhlasu bude na TV obrazovce zobrazen 
seznam všech TV nebo všech rozhlasových programů. 
PAUSE pro zastavení obrazu na obrazovce / přepnutí na 
pohyblivý obraz. 
����/����- během příjmu TV pro nastavení hlasitosti, po zobrazení 
nabídky pro pohyb v nabídce doleva nebo doprava. 
����/����- během příjmu TV pro postupný výběr TV programů ze 
seznamů, po zobrazení nabídky pro pohyb v nabídce nahoru 
/ dolů. 
UHF pro zobrazení nabídky UHF (pouze u některých 
provedení přístroje vybavených vf modulátorem určeným pro 
připojení přístroje k televizoru vybavenému pouze anténním 
konektorem). 
FAV pro zobrazení seznamu oblíbených TV nebo 
rozhlasových programů. 
AUDIO pro výběr jazyka pro audio (pouze z jazyků vysílaných 
přijímaným programem) popř. pro výběr levého nebo pravého 
kanálu audio / přepnutí na stereofonní příjem zvuku. 
P+/P- pro listování v seznamech programů. 
TV/SAT pro přepnutí mezi příjmem pozemní nebo satelitní TV. 

MODE – stlačením aktivování funkce pro zvětšení obrazu (zoom). Potom tlačítky �/� 
vyberte požadované zvětšení obrazu, potvrďte tlačítkem OK. Pro přepnutí na obraz v 
původní velikosti stlačte tlačítko EXIT. 
TELETEXT – pro přepnutí na příjem teletextu (pouze pokud je přijímaným TV 
programem vysílán). 
 
Podrobný popis funkce jednotlivých tlačítek naleznete v dalším textu návodu 
v popisech obsluhy jednotlivých funkcí přístroje. 
 
Doplňující informace 
• Před použitím ovladače vložte do prostoru pro baterie na spodní straně ovladače 

baterie – pozor na jejich správnou polaritu. 
• Při použití ovladače nasměrujte ovladač na přední panel přístroje a potom stlačte 

tlačítko pro jeho požadovanou funkci. V okamžiku použití ovladače nesmí být 
v prostoru mezi ovladačem a přístrojem pevné překážky. 

• Pokud nebudete ovladač delší dobu používat vyjměte z něj baterie – zabráníte tak 
jeho ebeny.  poškození jejich případným vytečením.  

Připojení p řístroje 
• Pro sledování TV pořadů připojte přístroj k televizoru, pro jejich záznam můžete 

přístroj připojit k VCR nebo k rekordéru DVD. 
1. Kabelem s konektory SCART propojte konektor TV (SCART) přijímače 

s konektorem SCART televizoru.  
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2. Druhým kabelem s konektory SCART propojte konektor VCR (SCART) 
přijímače s konektorem SCART VCR (rekordéru DVD). 

3. Pokud u používaného televizoru (VCR) není konektor SCART k dispozici 
použijte pro připojení přístroje k televizoru (VCR, rekordéru) kabel video a 
stereofonní kabel audio s konektory cinch. Kabelem video propojte konektor 
VIDEO 1 (2) se vstupním konektorem VIDEO televizoru (VCR, rekordéru DVD), 
stereofonním kabelem audio propojte výstupní konektory AUDIO L/R přijímače 
se vstupními konektory audio televizoru (VCR, rekordéru DVD). 

4. Pro příjem pořadů pozemní TV nezapomeňte k přístroji připojit konektor 
anténního napáječe antény pro příjem pozemní TV. 

 

 
 
• Pro oddělené zpracování zvuku připojte přístroj k externímu zesilovači (receiveru) a 

to použitím stereofonního kabelu audio s konektory cinch, kterým propojte výstupní 
konektory AUDIO L/R přijímače se vstupními konektory LINE, AUX nebo EXTRA 
zesilovače (věže) – viz návod k jejich obsluze.  

• Pokud přijímáte TV programy se zvukem ve formátu Dolby Digital připojte přístroj 
k zesilovači (receiveru) vybavenému dekodérem Dolby Digital – pro připojení 
použijte digitální optický kabel audio. 

Použití nabídky 
• Přístroj je vybaven rozsáhlým systémem nabídky, umožňujícím nastavení jeho 

funkcí podle požadavků jeho uživatele a podle možností komponent systému. 
• Pro použití nabídky zapněte přístroj a používaný televizor, potom přepněte televizor 

na zpracování signálu z přijímače – viz návod k obsluze televizoru.  

Hlavní nabídka 
• Pro zobrazení hlavní nabídky stlačte 

tlačítko MENU na ovladači. 
• Hlavní nabídka sestává 

z následujících podnabídek: 
- Channel pro editování seznamu 

programů 
- Installation  pro nastavení antény 

a vyhledání programů 
z požadovaného satelitu 

- Setting  pro nastavení různých 
funkcí přístroje 
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- Game pro hraní videoher z paměti přístroje 
- Accessory  s různými doplňkovými funkcemi. 

• Pro výběr požadované podnabídky použijte tlačítka �/�, výběr potvrďte tlačítkem 
OK. 

• Pro vyjití z hlavní nabídky a přepnutí systému na příjem TV stlačte tlačítko EXIT. 

Podnabídka Channel 
• Po výběru podnabídky a stlačení tlačítka OK budou na obrazovce zobrazeny 

následující podnabídky: 
- Channel Manager  pro správu seznamu TV nebo rozhlasových programů 
- Favorites Manager  pro správu seznamu oblíbených programů. 

• Pro výběr požadované podnabídky použijte tlačítka �/�, výběr potvrďte tlačítkem 
OK. 

 
Podnabídka Channel Manager 

• Tato podnabídka obsahuje následující 
funkce: 
- RENAME pro označení programu 

názvem nebo jeho změnu 
- MOVE pro změnu pořadí programu 

v seznamu 
- LOCK  pro zablokování příjmu 

programu 
- SKIP pro nastavení přeskoku 

programu (při procházení 
seznamem programů tlačítky 
CH+/- bude program přeskakován, 

pro přepnutí na jeho příjem použijte číslicová tlačítka) 
- DELETE pro výmaz programu ze seznamu. 

 
• Pro zobrazení seznamu rozhlasových / TV programů použijte 

tlačítko TV/RADIO. 
• Pro výběr satelitu použijte červené tlačítko. 
 
 

 
RENAME 
• Po výběru funkce vyberte tlačítky �/� program, který chcete označit názvem nebo 

jehož název chcete změnit.  
• Po stlačení tlačítka OK vložte požadované znaky, sestavený název potvrďte 

tlačítkem OK. 
 
MOVE 
• Po výběru funkce vyberte tlačítky �/� program, který chcete přemístit na jiné 

místo v seznamu, potvrďte tlačítkem OK. 
• Vyberte místo v seznamu, na které chcete přemístit vybraný program, potvrďte 

tlačítkem OK. 
 
LOCK 
• Po výběru funkce vyberte tlačítky �/� program, jehož příjem chcete zablokovat, 

potvrďte tlačítkem OK. 
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SKIP 
• Po výběru funkce vyberte tlačítky �/� program, jehož přeskok chcete nastavit, 

potvrďte tlačítkem OK. 
 
DELETE 
• Po výběru funkce vyberte tlačítky �/� program, který chcete vymazat ze seznamu 

a pro jeho výmaz stlačte tlačítko OK. 

Podnabídka Favorites Manager 
 
Podnabídka je určena pro správu 
seznamu oblíbených (rozhlasových nebo 
TV) programů. 
• Po výběru podnabídky stlačte tlačítko 

OK. 
• Pro výběr požadované skupiny 

programů použijte tlačítka �/�. 
• Pro přepnutí mezi seznamy 

oblíbených rozhlasových nebo TV 
programů použijte tlačítko TV/RADIO. 

• Pro výběr satelitu použijte červené 
tlačítko. 

• Pro změnu názvu skupiny programů 
(např. Sport) použijte zelené tlačítko. 

• Pro vložení programu do seznamu 
vyberte tlačítky �/� požadovaný 
program a potom stlačte tlačítko OK. 

 
 
 
 
 
 
 

Podnabídka Installation (Instalace) 
 
 
1. Stlačením tlačítka MENU zobrazte na 

obrazovce hlavní nabídku. 
2. Tlačítky �/�vyberte podnabídku 

Installation , potvrďte tlačítkem OK. 
 
Součástí podnabídky jsou následující 
funkce: 
• Auto Scan  pro automatické 

vyhledávání programů 
• Manual Scan  pro uživatelem řízené 

vyhledávání programů 
• Ant Config  pro zapnutí / vypnutí napájení LNB. 
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Podnabídka Auto Scan 
 
 
• Podnabídka je určena pro automatické 

vyhledávání programů. 
• Stlačením tlačítka OK bude přístrojem 

zahájeno prohledávání všech 
instalovaných transpondérů. 

 
 

 
 

Podnabídka Manual Scan 
• Pro výběr transpodéru ze seznamu 

použijte tlačítka �/�. 
• Pro editování seznamu transpondérů 

(přidání do seznamu, výmaz ze 
seznamu) použijte zelené tlačítko. 

• Pro prohledání transpondéru 
vybraného ze seznamu použijte 
červené tlačítko. 

 
 
 

 

Podnabídka Ant Config 
• Součástí této podnabídky je funkce 

Antenna Power , umožňující zapnutí 
(On) nebo vypnutí (Off ) napájení LNB.  
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Podnabídka Setting (Nastavení) 
 
 
1. Stlačením tlačítka MENU zobrazte na 

obrazovce hlavní nabídku. 
2. Tlačítky �/�vyberte podnabídku 

Setting , potvrďte tlačítkem OK. 
 
Pro výběr požadované funkce potom 
použijte tlačítka �/�, potvrďte tlačítkem 
OK. 
 
Součástí podnabídky jsou následující 

funkce: 
• Language Setting  pro nastavení jazyka pro OSD (OSD lang ) a pro nastavení 1. a 

2. jazyka pro audio (1st  nebo 2nd audio lang ). Pokud nebude audio vysíláno ve 
vybraném jazyce bude pro audio automaticky použit jazyk, který má u přijímaného 
programu prioritu (u českých programů to bude čeština). 

• Parent lock  – funkce pro omezení přístupu dětí k TV programům vysílajícím 
nevhodné pořady. Funkce využívá informaci o věku dětí, které mohou daný pořad 
sledovat (součást informací TV pořadu). Při požadavku na shlédnutí pořadu 
určeného pro diváky starší než je specifikováno vložte správné klíčové slovo (PIN - 
4-místné číslo. z výroby 0000 – je vhodná jeho změna). Funkce umožňuje změnu 
PIN za libovolné uživatelem vložené 4-místné číslo a jeho následné potvrzení 
(Confirm ). 

• TV Setting  – funkce umožňující řadu nastavení souvisejících se zobrazením 
obrazu na TV obrazovce (TV Mode  = nastavení formátu obrazu v závislosti na 
formátu obrazovky používaného televizoru; Video Output  = nastavení typu 
výstupního signálu video podle možností používaného televizoru (CVBS = složený 
signál video); Screen Format  = formát obrazovky používaného televizoru; UHF 
Mode  = TV systém pro výstup signálu z vf modulátoru pro televizor vybavený 
pouze anténním konektorem (pro použití přístroje v ČR vyberte PAL DK ); UHF 
Channel  = TV kanál pro výstup z vf modulátoru pro televizor vybavený pouze 
anténním konektorem (vyberte TV kanál v rozsahu kanálů č. 21 – 69); 

• Faktory Default  pro přepnutí všech nastavení přístroje na výchozí hodnoty z jeho 
výroby stlačením tlačítka OK (pokud nebudete funkci požadovat stlačte tlačítko 
PRE). 

• Time Setting  pro nastavení hodin specifikováním odchylky místního od světového 
času resp. časové zóny (Time Zone ); nastavení data (Date) a aktuálního času 
(Current Time ). 

• Timer pro naprogramování automatického zapnutí přístroje v požadovaném čase 
(Start Time ); přepnutí přístroje po jeho automatickém zapnutí na příjem TV nebo 
rozhlasu (TV / Radio ); výběr TV nebo rozhlasového programu na jehož příjem 
bude přístroj přepnut po jeho automatickém zapnutí (Channel No. ). 
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Podnabídka Game (Hry) 
 
 
1. Stlačením tlačítka MENU zobrazte na 

obrazovce hlavní nabídku. 
2. Tlačítky �/�vyberte podnabídku 

Game, potvrďte tlačítkem OK. 
 
• Pro výběr požadované hry použijte 

tlačítka �/�, potvrďte tlačítkem OK. 
• K dispozici jsou hry Tetris , Snake  a 

Sokoban . 
 

Podnabídka Accessory (P říslušenství) 
1. Stlačením tlačítka MENU zobrazte na 

obrazovce hlavní nabídku. 
2. Tlačítky �/�vyberte podnabídku 

Accessory , potvrďte tlačítkem OK. 
 
Součástí podnabídky jsou následující 
funkce: 
• System information  – po jejím 

výběru budou na obrazovce 
zobrazeny informace o verzích 
software a hardware přijímače 

• Upgrade Software  – pro přenos 
novější verze software z jednoho (Master ) do druhého přijímače (Slave ) 

• Upgrade Data  – pro přenos dat z jednoho (Master ) do druhého přijímače (Slave ). 
• Upgrade All  – pro současný přenos dat a upgrade software z jednoho (Master ) do 

druhého (Slave ) přijímače. 
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Předtím než zavoláte do servisu 
Předtím než zavoláte do servisu proveďte prosím několik dále uvedených a 
nenáročných kontrol – je možné, že příčinu nesprávného chování vašeho přijímače tak 
budete moci odstranit sami. 
Pokud nezjistíte příčinu poruchy přijímače ukončete prosím jeho používání a odpojte jej 
od elektrické sítě. V žádném případě neopravujte přístroj sami – riziko úrazu 
elektrickým proudem nebo vzniku požáru. 
 
Příznaky poruchy Možné p říčiny 
Nejsou změněna nastavení provedená 
prostřednictvím nabídky. 

• Ztráta napájení před přepnutím přístroje 
do pohotovostního režimu. 

• Některá z nastavení pořízená uživatelem 
byla zčásti nebo zcela vymazána. 

Chybí signál. • Slabý signál. 
• Nesprávně připojený kabel spojující LNB 

s anténním konektorem (zkrat nebo 
přerušení). 

• Nesprávně nasměrovaná anténa. 
Přístroj je zapnut, chybí obraz i zvuk a na 
obrazovce je zobrazeno hlášení NO TV 
Program . 

• Požadovaný program není vysílán. 
• Požadovaný program je zakódován. 

Přístroj nereaguje na signály z dálkového 
ovladače. 

• Vyčerpané nebo nesprávně vložené 
baterie do ovladače. 

• Ovladač není směrován na přijímač. 
Nekvalitní obraz. • Slabý signál. 
Chybí zvuk. • Kabely s konektory cinch nejsou správně 

připojeny. 
• Je nastavena malá hlasitost. 
• Bylo stlačeno tlačítko MUTE. 

Nesvítí LED na displeji. • Chybí napájení, nesprávné připojení 
síťového kabelu k síťové zásuvce. 

Chybí obraz. • Přístroj není zapnut. 
• Nesprávně připojený kabel video. 
• Nesprávné nastavení televizoru na 

zpracování signálu z přijímače. 
• Nesprávně nastavený kontrast a jas TV 

obrazovky. 

Pokyny pro správnou likvidaci výrobku 
Tento výrobek je ozna čen jako výrobek, na který se vztahuje sm ěrnice 2002/96/EC o 
likvidaci použitých elektrických a elektronických z ařízení.  
 
Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo obalu označuje, že při 
pozdější likvidaci výrobku (z jakýchkoliv důvodů) nesmí být s výrobkem 
zacházeno jako s domovním odpadem. Výrobek zlikvidujte jeho předáním na 
sběrné místo pro ekologickou likvidaci použitých elektrických a 
elektronických zařízení. Zajištěním jejich správné likvidace zabráníte vzniku 
potenciálních rizik pro životní prostředí a lidské zdraví, která by mohla vzniknout 
nesprávným zacházením s odpady.  
Kromě toho recyklace odpadových materiálů napomáhá udržení přírodních zdrojů 
surovin pro příští generace.  
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Podrobné informace k ekologické likvidaci tohoto výrobku získáte u pracovníka ochrany 
životního prostředí místního (městského nebo obvodního) úřadu nebo v prodejně, ve které 
jste výrobek zakoupili. 

Technické údaje 
(výpis) 
 
Všeobecn ě  
Systémový standard úplná kompatibilita s MPEG 2 / DVB 
Počet paměťových míst pro max. 3 000 TV a rozhlasových 

programů 
Vstupní úroveň -8 až -20 dB 
Demodulace COFDM 2k / 8k 
Počet nosných 1705 / 6817 
Hodnota interní ochrany ¼; 1/8; 1/16; 1/32 
Dekodér FDC ½; 2/2; ¾; 5/6 a 7/8 
  
Režim A/V  
Formát video MPEG 2; hlavní profil / hlavní úroveň 
Formát audio MPEG , vrstva 1 a 2 
Poměr stran obrazu 4:3; 16.9 
Vzorkovací kmitočty audio 32; 44,1 a 48 kHz 
Rozlišení obrazu 720 x 576 (PAL); 720 x 480 (NTSC) 
  
Procesor a pam ěti  
Procesor CPU založená na 61 MIPS 
RAM 64 MB 
Rychlá programovatelná paměť 16 MB 
  
Napájení a okolní prost ředí  
Napájení 100 – 250 V stříd., 50 / 60 Hz 
Příkon max. 16 W 
Ochrana samostatná interní pojistka 
Pracovní teplota +5 až +45 °C 
  
Rozměry a hmotnost  
Rozměry 280 x 206 x 48 mm (š x hl. x v) 
Hmotnost 2,0 kg 
 
 
Změny designu a technických údajů vyhrazeny bez předchozího oznámení. 
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