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UVÍTÁNÍ 
 

Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Doufáme, že náš produkt Vám bude vyhovovat a že 
Vám obohatí život. Poskytujeme produkt nejvyšší kvality a funkčnosti. 
Tento návod k použití Vám usnadní používat tento produkt. Před použitím produktu si prosím důkladně 
přečtěte tento návod a ponechte si ho k dalšímu nahlédnutí.  
Děkujeme Vám.  
 
 
AUTORSKÉ PRÁVO, OVĚŘENÍ, ODVOLÁNÍ, PRODUKT A/S,  
UŽIVATELSKÉ / HLAVNÍ HESLO 
 
Autorské právo 
Tento manuál je chráněný autorským právem Korejské republiky.  
Reprodukce nebo užití některých nebo všech částí tohoto návodu k použití bez výslovného povolení 
firmy Kaonmedia, s. r. o. není dovoleno.  Použití obsahu tohoto manuálu bez takového povolení může 
vyústit  v soudní stíhání. 
 
Ověření  
CE, FCC, EMI 
 
Odvolání 
• Výrobci, dovozci a obchodní zástupci na sebe neberou žádnou zodpovědnost za škody 

způsobené náhodným úrazem, nebo nevhodným používáním produktu. 
• Informace v tomto manuálu jsou založeny na stávajících normách produktu. Výrobce, Kaonmedia 

Co. Ltd., neustále aktualizuje funkce produktu a pokračuje v přijímání nové technologie. Veškeré 
technické podmínky mohou být změněny bez předchozího upozornění. 

 
Produkt A/S 
Tento produkt může obdržet poprodejní servis. Spotřebitelé se mohou obrátit na firemní internetové 
stránky, na odkaz „A/S information“ (http://www.kaonmedia.com). Pokud nemáte k dispozici Internet 
kontaktujte servisní centrum nebo obchodního zástupce ve Vaší oblasti. 
 
Uživatelské / hlavní heslo 
• Standardní uživatelské heslo tohoto produktu je nastaveno na 0000. 
• Hlavní heslo pro tento produkt je nastaven na RGYB (červené tlačítko + zelené tlačítko + žluté 

tlačítko + modré tlačítko). 
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UPOZORNĚNÍ 
 
Před použitím produktu si tento návod pečlivě přečtěte. Níže popsané výstrahy obsahují důležité 
informace o bezpečnosti. Jsou roztříděny do kategorií:  nebezpečí, varování a oznámení. Společnost 
na sebe nebere jakoukoliv odpovědnost za nehody nebo škodu plynoucí z neopatrného zacházení.  
 
! NEBEZPEČÍ !    Riziko ztráty života nebo  kritického zranění, jestliže uživatel špatně zachází s 

produktem. 
• Připojte síťový kabel pouze do zásuvek stejnosměrného proudu tak, jak je  určeno v tomto 

návodu.  
• Chraňte přístroj před postříkáním nebo politím jakoukoliv kapalinou.  Kapky nebo stříkance by 

mohly způsobit závadu, kterou by nebylo možné opravit. 
• Neumísťujte těžké předměty, včetně tohoto přístroje na vrchní plochu síťového kabelu – mohou  

způsobit požár nebo elektrický šok. 
• Neumísťujte kovové předměty na vrchní plochu přístroje – riziko vzniku požáru nebo elektrického 

šoku. 
• Přístroj sami neopravujte, nerozebírejte ani jinak nemodifikujte – riziko vzniku požáru nebo 

elektrického šoku. Jestliže potřebujete zkontrolovat vnitřek přístroje, nebo provést údržbu, 
kontaktujte Vaše servisní středisko nebo obchodního zástupce. 

• Neblokujte nebo nepřikrývejte ventilační otvory – riziko vzniku požáru z přehřátí.  
• Vypněte přístroj a vytá a ne-zátku síla jak rychle jak možný během elektrické bouře. Selhání aby 

jste to udělali mohl mít za následek v ohni nebo ráně proudem. 
• Během bouřek co nejrychleji vypněte přístroj a vytáhněte síťový kabel ze zásuvky. Hrozí 

nebezpečí požáru nebo elektrického šoku. 
• Nevystavujte přístroj situacím, kdy by mohl spadnout – riziko poškození. Jestliže se přístroj  

poškodí, vypněte ho a vytáhněte síťový kabel ze zásuvky. Hrozí nebezpečí požáru nebo 
elektrického šoku. 

• Nikdy se nedotýkejte síťového kabelu mokrými rukama – riziko elektrického šoku. 
 
! VAROVÁNÍ !    Při špatném zacházení s produktem by si uživatel mohl způsobit vážné zranění. 

Mohlo by také vzniknout poškození majetku uživatele. 
 
• Produkt nesmí být vystaven vodě nebo tekutinám. Kapky nebo stříkance by mohly způsobit 

závadu, kterou by nebylo možné opravit.  
• Přístroj sami neopravujte, nerozebírejte ani jinak neupravujte.  
• Během bouřek vypněte přístroj a vytáhněte síťový kabel ze zásuvky.  
• Data uložená na harddisku by mohla být ztracena následkem otřesu, blýskání nebo selhání 

elektřiny. Uživatel si musí sám zálohovat vlastní data.  
 
! OZNÁMENÍ !       Při špatném zacházení s produktem by si uživatel mohl způsobit menší zranění. 
 
• Přístroj čistěte měkkou látkou nebo ručníkem. Nikdy nepoužívejte chemická rozpouštědla jako je  

benzen, ředidlo, aceton nebo jiná rozpouštědla. Povrch přístroje by mohl změnit barvu a nátěr by 
se mohl začít odlupovat.  

• Neumisťujte přístroj v následujících situacích:  
- v příliš horkém / chladném prostředí 
- v extrémně vlhkém prostředí, např.: před klimatizačním nebo vytápěcím zařízením 
- v prašném prostředí 
- ve stísněných prostorách, kde se kumuluje teplo  
- na přímém slunci 

• Pokud nebudete přístroj delší dobu používat: vypněte přístroj nebo vytáhněte síťový kabel ze 
zásuvky. 

• Na vrchní plochu přístroje nepokládejte těžké předměty. Mohly by způsobit poruchu nebo 
poškození.  
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• Jestliže je přístroj tak vážně poškozen, že nelze opravit, nebo přestal úplně fungovat, likvidujte ho 
podle místních  pravidel nebo nařízení ve Vašem regionu. 
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1. PŘEHLED 
 
1.1 Předmluva 

Tento produkt, satelitní přijímač vyrobený firmou Kaonmedia, s. r. o,  poskytuje různé funkce a 
uživatelsky orientované rozhraní, které umožňuje bezpečné a výhodné používání. Přijímač poskytuje 
nejen základní funkce satelitního přijímače, ale také všestranné funkce jako PVR, DVR, RMCS a 
analogový PVR. 
S osobním videorekordérem, důležitou funkcí přijímače, můžete díky vysoké kapacitě harddisku 
nahrávat nebo hrát program vysílaný přes družici. Také lze nahrávat pořady se dvěmi tunery až ze 
šesti kanálů současně. S DVR (digitální videorekordér), další hlavní funkcí přijímače, můžete nahrávat 
další materiál připojením externího monitorovacího vybavení jako je kamerový snímač. RMCS 
(Dálkový monitorovací  řídící systém) poskytuje funkci dálkového řízení přijímač přes Ethernet. Tyto 
různorodé funkce přijímače Vás přenesou do báječného světa digitálního satelitu. 
 
 
1.2 Vlastnosti produktu 

• 2 LNB vstupní (F-typ), IF 2 RF signál průchozí smyčky 
• 2 tunery pro zapping při nahrávání 
• Obraz v obrazu (PIP) 
• DVB standardní rozhraní s 2 CAM (Modul podmíněného přístupu) sloty 
• Přenosová rychlost, Max 180Mbit/sec 
• Až 8000 programovatelných televizních nebo rozhlasových kanálů  
• SCPC a MCPC ze satelitních pásem C/Ku  
• Digitální MPEG-II plně odpovídající DVB  
• Přístup EPG (Elektronický programový průvodce) do kanálových informací na obrazovce 
• Automatické prohlížení a uložení TV & rozhlasových kanálů až ze 4 vybraných satelitů za použití 

motoru DiSEqC 1.2 
• Vestavěná funkce teletextu 
• Funkce „titulky“ 
• Podpora mnoha jazyků 
• Zobrazení obrazovky: True color nebo 16 bit color 
• Dětská pojistka volitelná dle kanálu, nabídky a zámků souboru 
• Mnohonásobná kontrola přepínání LNB, např. Tone Burst, 22 Khz a DiSEqC 1.2 
• DiSEqC 1.3 s funkcí USALS  
• Podpora aplikací: Universal, Single, Single-S nebo Wide Band LNB  
• Zálohování naposledy sledovaného kanálu při selhání energie  
• Vyvolání posledního kanálu 
• Zobrazení reálného času na kanálových informacích & na předním panelu v pohotovostním režimu 
• Úplná funkce editování kanálů (přidat, vymazat, přejmenovat), TP, seznamu a satelitu 
• Kopírování dat kanálů z přijímače na přijímač 
• 32 různých skupin „oblíbené“ – možnost třídit & přetřídit každou skupinu 
• Digitální audio výstup (S/PDIF) na RCA & Optical Jack 
• Mnohonásobný výběr audio (Levý/Pravý, Stereo & Mono) 
• Obraz v menu 
• Podpora mnohonásobné audio podpory 
• Vestavěná zkratová ochrana LNB 
• AC 90 - 250V, 50/60Hz, SMPS 
• VFD Display (Vacuum Fluorescent Display) 
• 2 SCART, TV (CVBS/RGB) s příslušenstvím - VCR průchozí smyčka 
• Aktualizace software přes OTA (Over-the-Air) a sériové připojení (RS-232) 
• 7 RCA zásuvek (výstup: Audio Levý/Pravý, Video) (vstup: Audio Levý/Pravý, Video) 
• PLL RF Modulátor (CH21-CH69, PAL B/G, I, DK, PAL M,NTSC M, SECAM L) 
• 20 pořadů VCR nebo příslušenství časovače harddisku  
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Duální PVR 

• 3D grafické uživatelské rozhraní – 16 bit color 
• Souběžný záznam Multi-kanálu (až 6 kanálů) a 1 kanálu playbacku 
• Duální dekódování pro 2 Live streamy & 1 nahraný stream 
• PIP: Obraz-v-obrazu (nastavitelné velikosti & volitelná umístění) 
• MP3 (MPEG-1 Layer-3) & Přenos toku videa & Využití webového prostředí přes USB2.0 
• Photo Image Slide Show 
• Funkce časového posunu.  
• Analogový signál vstupu & záznamu (Kamera, Konzolová hra, videokamera, TV) 
 
DVR 

• 1 kanál lokálního bezpečnostního systému 
• Souběžný výkon mezi PVR a DVR 
• MPEG-2 TS tok formátu záznamu  
• Nahrávání pořadů & nepřetržité nahrávání 
 
RMCS (Internet) – možnost volby 

• Video skutečného času proudící přes stálý webový přístup 
• Záznam a playback  na webovém prohlížeči 
• Monitorování obrazů bezpečnostních kamer, satelitní TV a ovládání všech funkcí přijímače přes 

Internet. 
 
 
2. FUNKCE A INSTALACE 
 
2.1 Dálkový ovladač 
 
Č. Tlačítko Funkce 
1 STAND BY Pohotovostní režim – přepínání mezi operacemi a pohotovostním režimem. 
2 MUTE Zapnutí/vypnutí zvuku. 

3 0-9 Číselná tlačítka pro vybírání kanálu a vložení editovacího kanálu a PIN 
kódu. 

4 TV/STB Přepínání mezi režimem televizoru a satelitního přijímače. 
5 TEXT Pro použití teletextu a ke kontrole funkcí. 
6 SUB-T (červené) Zapnutí / Vypnutí titulků. 
7 ZELENÉ Pro třídění seznamu kanálů. 
8 ŽLUTÉ Pro sledování současné obrazovky s funkcí zoom / přiblížení. 
9 INFO (modré) Zobrazení informačního okna na obrazovce. 
10 STOP Pro zastavení hraní. 
11 REW Pro přetáčení dozadu. 
12 FF Pro rychlé převíjení dopředu. 
13 PLAY/PAUSE Pro přehrání nebo pozastavení souborů. 
14 SLOW Sledování obrazovky v pomalém chodu. 
15 QUICK REPLAY Přejití do předchozí obrazovky. 

16 QUICK 
FORWARD 

Přejití do další obrazovky. 

17 RECORD Uloží současný kanál na harddisk. 
18 KANÁL UP/DOWN Změna kanálu NAHORU/DOLŮ. 

19 VOLUME 
UP/DOWN Zesílení / zeslabení zvuku. 

20 EXIT Pro návrat z menu do běžného sledovacího režimu. 
21 MENU Zobrazení hlavní nabídky na obrazovce nebo návrat do předchozí nabídky. 
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22 UP/DOWN Pohyb v menu/nabídce nahoru nebo dolů. 
23 LEFT/RIGHT Pohyb v menu/nabídce vlevo nebo vpravo. 
24 OK Pro potvrzení volby. 
25 TV/RADIO Pro přepínání mezi TV a rádiem. 
26 INPUT Přepínání na obrazovku DVR nebo analogovou PVR. 
27 A.L/R Výběr zvukového režimu. (Mono, Levý, Pravý, Stereo). 
28 A.LANG Výběr jazyka pro audio. 
29 RECALL Návrat na předcházející kanál. 
30 EPG Zobrazení TV/Rádio programového průvodce. 
31 SLEEP Volba intervalu současného času pro automatické zastavení. 
32 DISPLAY Pro otevření obrazovky zobrazení v nabídce nastavení systému. 
33 SAT Uspořádání programů podle satelitu. 
34 PAUSE Pozastavení současné obrazovky. 
35 PIP Zapne / vypne obrazovku PIP (Obraz v obraze). 

36 PIP CH Změna PIP obrazovky kanálu. Po stisknutí tlačítka se zobrazí seznam PIP 
kanálu. 

37 MODE/FILE Změna nebo úprava velikosti a umístění PIP. Pro otevření obrazovky 
seznamu souborů. 

38 SWAP/TUNER Přepne hlavní obrazovku do obrazovky PIP. Výměna tuneru. 
 
 Pozn.: 
• Ujistěte se, že vkládáte baterie podle polarity (+/–).  
• Design dálkového ovladače může být změněn bez předchozího upozornění.   
 
2.2 Přední panel 
Viz obrázek na str. 12 orig. návodu 
 
Pozn.: Harddisk je oddělený. 
 
č. Tlačítko Funkce 
1 STAND BY Vypne / zapne přijímač. 
2 MENU Zobrazení hlavní nabídky. 
3 CH UP / DOWN Posun kanálu NAHORU/DOLŮ nebo výběr položky v podnabídce. 
4 OK Volba kanálu, zvýrazněného řádku nebo hodnoty parametru. 
5 VOL UP / DOWN Zesílení / zeslabení zvuku nebo výběr položky v podnabídce. 
6 VFD Zobrazení současného stavu – kanál, čas a display. 
7 HDD Odstranitelný harddisk. 
8 USB port Připojení USB portu k PC. 

9 CAM Sloty 2 sloty pro Standardní rozhraní CAM (Možnost volby) (VIACCESS, 
IRDETO, NAGRAVISION, CRYPTOWORKS, CONAX) s čipovou kartou. 

10 Smart Card Slot 
(Možnost volby) 1 slot pro čipovou kartu  

 
� VFD informace (Možnost volby) 
Viz obrázek na str. 13 orig. návodu 
 
č. Popis 
1 Když je připojená kamera. 
2 Když je zobrazeno číslo kanálu. 
3 Vypnuto. 
4 NTSC režim. 
5 PAL režim. 
6 PLAY – hraní. 
7 PAUSE – pozastavení. 
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8 Rewind – přetočení. 
9 Fast forvard – rychlé převíjení. 
10 Když hraje MP3 soubor. 
11 Když se soubor opakuje v PVR.  
12 Když je TV nastavena v TV/STB. 
13 Když je seznam kanálů v režimu „All“ (vše). 
14 Když je režim Audio nastaven na  STEREO nebo levý (L). 
15 Když je režim Audio nastaven na  STEREO nebo pravý (P). 

16 
Když je zobrazen čas, měsíc / datum (Pohotovostní režim). 
Když je zobrazeno číslo kanálu (Číslo kanálu je zobrazeno jako 0001, ne 001). 
Zobrazení názvu každého kanálu. 

17 Zobrazení současného času v  “A/P: hodina: minuta”. 
Zobrazení hracího času souboru v  “hodinách; minutách; sekundách” (včetně souboru MP3). 

 
 
� Informace na displeji – LED (elektroluminiscenční dioda) 
 

Barva 
žárovky/“kontrolky“ 

Popis 

ČERVENÁ  Žárovka svítí, když je přístroj vypnutý. 
Žárovka nesvítí pokud je přístroj zapnutý.   

ZELENÁ  

Žárovka svítí, když se zobrazí „Signal Locked“( blokovaný signál). 
Žárovka nesvítí, když se zobrazí „Signal Unlocked“(neblokovaný 
signál). 
Kontrolu signálu lze provést pouze na hlavním tuneru videa. 

ŽLUTÁ  
Žárovka svítí pokud běží harddisk (např. Nahrávání, Play, Časový 
posun). 
Žárovka nesvítí, když se harddisk zastaví. 

ZELENÁ  Žárovka svítí, když se používá dálkový ovladač. 
Žárovka nesvítí pokud se dálkový ovladač nepoužívá. 

 
 
� Přední panel – hlášení na displeji  
 
KLÁVESA & DISPLAY 
Hlášení 7-segmentové LED („kontrolky“) na  přijímači a klávesách: 
Viz obrázek na str. 14 orig. návodu 
 

Pohotovostní režim Současné číslo programu 

Startování systému TV režim 

Vypnuto Režim satelitního přijímače 

MICOM verze Aktualizace 

Boot Loader Version Aktualizace v procesu 

Stahování Dokončení aktualizace 

Stahovací proces  
 
 
2.3 Zadní panel 
Viz obrázek na str. 15 orig. návodu 
Č. Tlačítko Popis 
1 Napájení AC 90-250V, 50/60 Hz, 55 watt (maximum) 
2 POWER SWITCH Poskytuje přívod energie hlavní jednotce. 
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3 LNB Připojení k satelitní anténě a kabelovým konektorům. 

4 LOOP THROUGH 
(Průchozí smyčka) 

Připojení RF signálu z přijímače na vstupní RF konektor televizoru nebo 
přijímače. 

5 RS-232 Připojení osobního počítače pro aktualizaci software. 
6 SCART pro VCR Připojení tohoto portu k VCR přes SCART kabel. 
7 SCART pro TV Připojení tohoto portu k televizoru přes SCART kabel. 

8 RF LOOP IN Připojení hlavní pozemní antény a kabelovým konektorům k vstupnímu 
RF konektoru na zadní část přijímače. 

9 TV OUT Připojení televizoru přes koaxiální kabel. 
10 MODEM Možnost volby. 
11 S/PDIF Výstup pro připojení k digitálnímu zesilovači (Koaxiální). 
12 VIDEO Připojení portu videa k TV nebo dalšímu vybavení. 
13 AUDIO Připojení portu audia k TV nebo dalšímu vybavení. 
14 S-VIDEO Připojení portu videa k TV nebo dalšímu vybavení přes SUPER VIDEO. 
15 S/PDIF Výstup pro připojení k digitálnímu zesilovači (Optický). 
16 VIDEO Video, které se připojuje k analogovému videorekordéru. 
17 AUDIO Audio, které se připojuje k analogovému videorekordéru. 
18 VIDEO Video, které se připojuje k digitálnímu videorekordéru. 
19 AUDIO Audio, které se připojuje k digitálnímu videorekordéru. 
20 ETHERNET Připojení k Internet IPS Network. 
 
 
2.4 Připojení a instalace 

Viz obrázek na str. 16 orig. návodu 
 
� Připojení přijímače k ostatním systémům  
Existuje několik způsobů jak připojit přijímač k Vašemu televizoru, videorekordéru a/nebo Hi-Fi 
systému. Požádejte Vašeho místního prodejce o asistenci při seřizování přístroje, tak, aby co nejlépe 
vyhovoval Vašim potřebám.  
 
1. Připojení přijímače k televizoru 

Kabelem SCART propojte zásuvku TV SCART satelitního přijímače se zásuvkou SCART televizoru. 
Alternativně můžete použít konektory A/V, TV out (UHF) nebo S/Video. 

 
2. Připojení přijímače k videorekordéru 

Kabelem SCART propojte zásuvku VCR SCART přijímače se zásuvkou SCART VCR. 
Alternativně můžete použít konektory A/V, TV out (UHF) nebo S/Video. 

 
3. Připojení přijímače k systému Hi-Fi  

Kabelem RCA stereo  propojte konektory Audio L/R, S/PDIF na přijímači k LINE, AUX, SPARE nebo 
ke vstupním konektorům EXTRA na Vašem Hi-Fi systému. 

 
4. Připojení přijímače k systému digitální audio 

Pokud máte DAC se vstupním koaxiálním kabelem S/PDIF, můžete ho propojit s přijímačem a 
získat vyšší kvalitu zvuku. Zapojte koaxiální kabel S/PDIF k digitálnímu zesilovači.  

 
5. Průchozí smyčka 

Jestliže máte další analogový nebo digitální přijímač a přejete si použít stejnou LNB můžete je 
propojit přes průchozí smyčku. Jeden konec koaxiálního kabelu zapojte do průchozí smyčky na 
přijímači. Druhý konec kabelu zapojte do LNB IN na  druhém přijímači.  

 
6. Připojení analogového videorekordéru (PVR) 

Používá se k nahrání přijatých signálů. 
Zapojte kabel videa analogového PVR k analogovému PVR Video.  
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Zapojte kabel audia analogového PVR k analogovému PVR Video.  
 
7. Připojení digitálního videorekordéru (DVR) 

Pro sledování přes DVR se kamera musí spojit se snímačem. 
Připojte Video kabel kamery ke konektoru DVR Video. 
Připojte Audio kabel kamery ke konektoru DVR Audio. 
Připojte snímač ke konektoru snímače.  

 
� TV s pozemní anténou 
Viz obrázek na str. 18 orig. návodu 
1. Propojte jeden konec RCA/Cinch kabelu do zásuvky RCA/Cinch zadního panelu přijímače a druhý 
konec do zásuvky RCA/Cinch Vašeho televizoru. Jestliže Váš TV nemá zásuvku RCA/Cinch zapojte 
jeden konec RF kabelu do zásuvky TV OUT na zadním panelu přijímače a druhý konec ke vstupní RF 
zásuvce Vašeho televizoru. 
2. Propojte jeden konec RF kabelu se zásuvkou ANT IN na zadním panelu přijímače a druhý konec 
k připojení pozemní antény nebo k zásuvce veřejné antény na zdi. 
3. Naposledy propojte koaxiální kabel LNB  do zásuvky LNB IN zadního panele přijímače. 
 
� TV s motorizovaným systémem (DiSEqC 1.2) 
Viz obrázek na str. 19 orig. návodu 
 
1. Propojte jeden konec RCA/Cinch kabelu do zásuvky RCA/Cinch zadního panelu přijímače a druhý 
konec do zásuvky RCA/Cinch Vašeho televizoru. Jestliže Váš TV nemá zásuvku RCA/Cinch zapojte 
jeden konec kabelu RF do zásuvky TV OUT na zadním panelu přijímače a druhý konec ke vstupní RF 
zásuvce Vašeho televizoru. 
2. Propojte jeden konec koaxiálního kabelu se zásuvkou LNB IN přijímače a druhý konec se zásuvkou 
REC nebo Receiver na motoru DiSEqC 1.2. 
3. Propojte koaxiální kabel LNB  do zásuvky LNB na motoru DiSEqC 1.2. 
 
� Připojení k PC 
Viz obrázek na str. 20 orig. návodu 
 
1. Zapněte přijímač a Váš PC. 
2. Připojte přijímač k PC s přiloženým kabelem USB. 
3. Připojte přijímač za použití USB připojení v PVR. 
4. Potvrďte stisknutím tlačítka “start” a  klikněte na: Program > Accessories > Windows Explorer. 
5. Můžete si ověřit, že je nový disk nainstalovaný ve Vašem počítači. Výrobní název disku je PVR   
HDD. 
 
Pozn.: Buďte opatrní, když přenášíte nebo stahujete soubory zatímco je přijímač připojený k PC kabelem USB. Data 
uložená na HDD se mohou ztratit, jestliže se počítač vypne, nebo, když se odpojí USB kabel během přenášení nebo 
stahování souborů.  
 
 
3. ZÁKLADNÍ OPERACE  
 
3.1 Rychlý start 
Viz obrázek na str. 21 a 22 orig. návodu 
 
1 Start systém 
Předtím než budete sledovat televizní nebo rozhlasové programy musíte provést instalační postup.  
Proto, když se zapojíte do systému, uvidíte pouze “Easy Installation Menu”. Nabídka „Easy Installation“ 
Vám umožní vybrat si různé jazyky, nastavit čas a vyhledávat kanál.  
 
1. Automatická instalace za použití “Easy Installation” 

Instalační průvodce je uživatelsky příjemná metoda, která zajišťuje snadné nastavení přijímače. 
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2. Systémové připojení 
Připojte přijímač ke všem vnějším zařízením jako je TV, Audio, Video, atd. 

3. Power ON - Zapnout napájení 
Zapněte přijímač a ostatní zařízení. 

4. Power Off – Vypnout napájení 
Když stisknete tlačítko STAND BY. Přijímač zobrazí „OFF“. 

 
2 Jazyk 
První možností pro výběr  požadovaného jazyka pro menu, audio nebo titulky je “Language Select” . 
Stiskem kláves umístěte kurzor na tuto podnabídku a stiskněte tlačítko OK pro změnu jazyka. Jazyk 
pro menu, audio nebo titulky se změní na označený jazyk. 
 
3 Místní čas / GMT  
Zvolte typ nastavení času.  
Stiskněte tlačítko LEFT/RIGHT (levý/pravý) a zvolte buď místní čas (Local Time) nebo GMT. Stiskněte 
tlačítko DOWN (dolů) pro posun na položku nastavení času.  
 
Když je zvolen místní čas 
Místní čas můžete nastavit podle Vašeho umístění. Pro nastavení místního času stiskněte číselné 
tlačítko. 
 
Když je zvolen GMT 
Stiskněte tlačítko LEFT/RIGHT (levý/pravý) pro výběr současné časové zóny ze standardního času a 
stiskněte tlačítko OK. Časová zóna se posune o 30 minut, když stisknete tlačítko LEFT/RIGHT. 
 
4 Vyhledávání kanálu (Channel Search) 
Kanály lze vyhledávat podle režimu DiSEqC. 
Stiskněte tlačítko OK pro zobrazení instalační obrazovky.  
 
5 Instalace 
Když se zobrazí instalační obrazovka nastavte kanál.  
Více detailů o „Vyhledávání kanálu“ najdete v kapitole 4. Průvodce hlavní nabídkou - 4.1 
Instalace].  
 
6 Potvrzení vyhledaného kanálu 
První vyhledaný kanál se zobrazí až po jeho uložení.  
Stiskněte tlačítko NAHORU/DOLŮ nebo číselná tlačítka pro přejití na vyhledaný kanál. Na obrazovce 
se zobrazí kanálový banner.  
 
Pozn.: Viz obrázek na str. 22 orig. návodu 
• Jestliže stisknete tlačítko OK na obrazovce zobrazí se jednoduchý seznam kanálu (Simple 
Channel List). Stiskněte číselné tlačítko pro změnu kanálu na obrazovce, nebo stiskněte tlačítko NAHORU/DOLŮ, 
vyberte kanál a potvrďte tlačítkem OK. Stiskněte tlačítko EXIT pro odchod z jednoduchého seznamu kanálu.  
• Kanálový banner 
Tento banner poskytuje informace o kanálu. Je umístěn ve spodní části obrazovky. Zobrazuje číslo kanálu, název 
kanálu, informace o kanálu, název satelitu a signálu. Stiskněte tlačítka ŽLUTÉ, ZELENÉ a MODRÉ pro další odkazy.  
 
 
3.2 Používání základních funkcí 
Viz obrázky na str. 23 a 24 orig. návodu 
 
1 Programové informace 
Po té co byly naprogramovány televizní kanály uvidíte informační okno pokaždé, když změníte kanály.  
1. Pokaždé, když změníte kanály na chvíli se zobrazí programové informace. (V nabídce „Banner 

Time“ můžete vybrat na jak dlouho se mají tyto informace zobrazit.) 
2. Seznam kanálů můžete změnit tlačítkem UP (nahoru) nebo DOWN (dolů). Banner kanálu lze získat 

ve spodní části obrazovky. 
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3. Když stisknete tlačítko „BARVA“ (COLOR) můžete použít tento banner jako jednoduchou kanálovou 
operaci. 
 
2 Banner současných informací (Now-Information Banner) 
1. Během doby, ve které se zobrazí kanálový banner můžete stisknout ZELENÉ tlačítko a získat “Now-
Information Banner”. 
2. Jestliže používáte “Now-Information Banner” můžete obdržet jednoduchého průvodce (EPG) 
současnými informacemi. 
 
3 Banner příštích informací (Next-Information Banner) 
1. Během doby, ve které se zobrazí kanálový banner můžete stisknout ŽLUTÉ tlačítko a obdržet 
“Next-Information Banner”. 
2. Používáním “Next-Information Banner” můžete obdržet jednoduchého průvodce (EPG) příštími 
informacemi. 
 
4 Banner kanálových informací (Channel-Information Banner) 
1. Během doby, ve které se zobrazí kanálový banner můžete stisknout INFO (modré) tlačítko a obdržet 
“Channel-Information Banner”. 
2. Používáním banneru kanálových informací můžete získat detailní informace o  seznamu kanálů. 
 
5 Řízení hlasitosti / tlumení zvuku (Volume Control/Mute).  
1. Ke kontrole hlasitosti audia stiskněte tlačítka „Hlasitost NAHORU/DOLŮ“ (Volume UP/DOWN). 
2. V dolní části TV obrazovky se zobrazí panel pro řízení hlasitosti. 
3. Po 1 sekundě se panel pro řízení hlasitosti ztratí. Stiskněte tlačítko MUTE pro přechodné odstranění 
zvuku. Odstranění zvuku můžete zrušit opětovným stisknutím tlačítka MUTE nebo tlačítky Volume 
UP/DOWN. 
 
6 Titulky (Subtitle) 
1. Stiskněte ČERVENÉ tlačítko pro zobrazení informačního okna na obrazovku. 
2. Funkce „Titulky“ se vypne pokud označíte položku „Off“. 
3. Pro zobrazení titulků označte „Subtitles language“. 
 
7 Teletext 
Teletext můžete sledovat pokud ho podporuje vysílání. 
Pro zobrazení teletextu na obrazovku stiskněte tlačítko TEXT. 
 
8 Jednoduchý seznam kanálů (Simple Channel List) 
Viz 1.obrázek na str. 25 orig. návodu 
1. Pokud během přijímání toku služby stisknete tlačítko OK, můžete obdržet náhled seznamu kanálů. 
2. Používáním tlačítek NAHORU/DOLŮ v seznamu kanálů si můžete vybrat další kanál. 
3. Po zvýraznění kanálu stiskněte tlačítko OK: 
4. Stiskněte ČERVENÉ tlačítko pro přesun do seznamu oblíbených kanálů (Favorite Channel List).     

Mezi 32 oblíbenými kanály se zobrazí jen označené oblíbené kanály . 
5. Stiskněte ZELENÉ tlačítko pro zobrazení třídícího seznamu kanálů. Na obrazovce se objeví 

informační okno. 
6. Tlačítky NAHORU/DOLŮ vyberte třídící seznam a stiskněte tlačítko OK. Existuje 7 způsobů třídění: 

Běžné (Normal), Tuner, Satelit (Satellite), CAS, Network, Žánr (Genre) a Oblíbené (Favorite). 
 
Pozn.:  Viz 2.obrázek na str. 25 orig. návodu 
Na obrazovce Simple Channel List lze změnit následující nastavení: nastavení seznamu oblíbených (Favorite) a 
seznamu žánrů (Genre), nastavení funkcí zámku (Lock Function)  a  nastavení změny názvu kanálu (Channel Name 
Change).  
1. Při stisknutí tlačítka MODRÉ na Simple Channel List se objeví editační okno.  
2. Tlačítkem NAHORU/DOLŮ zvolte požadovanou položku, stiskněte tlačítko LEVÝ/PRAVÝ pro změnu nastavení. 

Jestliže je zvolena položka Rename (Přejmenovat) nebo položka Favorite (Oblíbené) stiskněte tlačítko OK pro 
nastavení.  

3. Stiskněte tlačítko EXIT. Až se zobrazí zpráva o uložení stiskněte tlačítko OK, kterým uložíte nastavení. 
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9 Zvukový doprovod (Soundtrack) 
Viz 3. obrázek na str. 25 orig. návodu 
1. Když chcete změnit „Jazyk pro audio“ (Audio Language) aktuálního kanálu stiskněte tlačítko 

A.LANG na dálkovém ovladači.  Menu se na obrazovce zobrazí na levé straně. 
2. Tlačítky NAHORU/DOLŮ zvolte audio. 
3. Pro zrušení nebo odchod z menu stiskněte tlačítko A.LANG znovu.  
 
Standardní jazyk pro audio lze změnit v režimu nabídky nastavení systému.  
 
10 Změna výstupu audia (To change the audio output) 
Viz 1.obrázek na str. 26 orig. návodu 
1. Pro změnu výstupu stiskněte tlačítko A.L/R na dálkovém ovladači. 
2. Menu se na obrazovce zobrazí nahoře vpravo. 
3. Stiskněte opakovaně tlačítko A.L/R pro změnu režimu zvuku. (Mono, Levý, Pravý, Stereo) 
 
11 Obraz v obraze (PIP/Picture-in-Picture) 
Viz 2.obrázek na str. 26 orig. návodu 
Tato funkce umožňuje sledovat 2 obrazovky současně. S touto funkcí lze posunovat PIP obrazovku 
nebo volně přizpůsobit velikost obrazovky.  
1. Při stisknutí tlačítka PIP, zatímco na obrazovce běží kanál, se PIP na obrazovce zobrazí vlevo 

nahoře.  
2. Při stisknutí tlačítka PIP CH se zobrazí PIP Simple Channel List (Jednoduchý seznam kanálů PIP). 
3. Tlačítky NAHORU/DOLŮ zvolte na obrazovce „PIP Simple Channel List“ kanál a stiskněte tlačítko 

OK.  
 
Pozn.:  Viz 3.obrázek na str. 26 orig. návodu 
• Stiskněte tlačítko PIP pro zmizení PIP obrazovky.   
• Stiskněte tlačítko FILE/MODE a tlačítko NAHORU/DOLŮ nebo LEVÝ/PRAVÝ pro změnu umístění obrazovky PIP. 
• Stiskněte znovu tlačítko FILE/MODE a tlačítko NAHORU/DOLŮ nebo LEVÝ/PRAVÝ pro změnu velikosti PIP 
obrazovky.  
• Stiskněte tlačítko FILE/MODE ještě jednou. Obrazovka se zobrazí jako typ multimediálního okna. Hlavní obrazovka 
se zobrazí vlevo a PIP obrazovka vpravo jako typ multimediálního okna.  
• Stiskněte tlačítko SWAP/TUNER pro přepínání mezi hlavní a PIP obrazovkou.  
 
12 Seznam posledních kanálů (Recall List) 
Viz obrázek na str. 27 orig. návodu 
Zobrazí předchozí kanály – až 10 kanálů.  
1. Stiskněte RECALL na obrazovce a objeví se informační okno Recall List.  
2. Tlačítky NAHORU/DOLŮ zvolte kanál a stiskněte tlačítko OK. Změněný kanál se zobrazí 

s kanálovým bannerem. 
 
Pozn.: 
• Stiskněte tlačítko EXIT pro odchod z informačního okna Recall List.  
 
13 Nastavení displeje (DISPLAY Setting) 
Viz obrázek na str. 27 orig. návodu 
Tento režim mění tato nastavení:  RF kanál, RF režim and typ TV. 
Pro zobrazení obrazovky DISPLAY v nabídce „Nastavení systému“ stiskněte tlačítko DISPLAY.  
Změňte nastavení na obrazovce. Více informací o změnách v nastavení naleznete v kapitole  
4. Průvodce hlavní nabídkou - 4.5 Nastavení systému - 4. Display tohoto návodu.   
 
14 Změna satelitu (Satellite Change) 
Viz obrázek na str. 27 orig. návodu 
Tento režim může změnit satelit, když hledáte kanály z několika satelitů.  
Jestliže při sledování TV stisknete tlačítko SAT zobrazí se informační okno pro změnu satelitu. 
Stisknutím tlačítka NAHORU/DOLŮ můžete změnit zvolený satelit.  
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15 Klidový časovač (Sleep Timer) 
Viz obrázek na str. 27 orig. návodu 
Přístroj se po určené době automaticky vypne.   
Jestliže při sledování TV stisknete tlačítko SLEEP zobrazí se informační okno „Sleep Time“. Každým 
stisknutím tlačítka SLEEP se doba bude měnit v těchto intervalech: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 a 90 
minut. Po změně a uložení času informační okno „Sleep Time“ zmizí.  
 
16 Změna tuneru (Tuner Change) 
Viz obrázek na str. 28 orig. návodu 
S touto funkcí lze při sledování TV změnit tuner.  Změnu tuneru nelze provést pokud používáte PIP 
(Obraz v obraze).  
Jestliže při sledování TV stisknete tlačítko TUNER/SWAP zobrazí se informační okno pro změnu 
tuneru. Každým stisknutím tlačítka TUNER/SWAP se tuner změní.  
 
17 Změna TV/Rádio (TV/Radio Change) 
Viz obrázek na str. 28 orig. návodu 
S touto funkcí lze při sledování TV změnit režim poslechu rádia. Jestliže při sledování TV stisknete 
tlačítko TV ↔  ↔  ↔  ↔ RADIO zobrazí se obrazovka poslechu rádia. Opětovným stisknutím tlačítka  
TV ↔ ↔ ↔ ↔ RADIO se znovu objeví televizní obrazovka.  
 
18 Multi Video 
Viz obrázek na str. 28 orig. návodu 
Multi Video umožňuje sledování několika kanálů současně na jedné obrazovce. Může se použít pro 
sledování jednoho kanálu z několika kanálů.  
1. Jestliže při sledování TV stisknete tlačítko 0 zobrazí se informační okno Multi Video.  
2. Tlačítkem NAHORU/DOLŮ vyberte v informačním okně Multi Video čísla kanálů a stiskněte tlačítko 

OK. Čísla vhodných kanálů jsou: 4, 9, 10, 13 a 16. 
3.  Až se na obrazovce zobrazí několik kanálů stiskněte tlačítko NAHORU/DOLŮ nebo LEVÝ/PRAVÝ, 

kterým vyberete kanál. 
4. Stiskněte tlačítko OK pro změnu předmětu kanálu.  
 
Pozn.: 
• Při stisknutí tlačítka MENU nebo EXIT se změní na celou obrazovku.  
 
19 Playback souboru (File Playback)  
Viz obrázek na str. 29 orig. návodu 
 S touto funkcí můžete hrát nahrané soubory.  
1. Jestliže při sledování TV stisknete tlačítko MODE/FILE zobrazí se obrazovka seznamu souborů. 

Aktuálně uložené adresáře v HDD se zobrazí na obrazovce „File List“.  
2. Tlačítkem NAHORU/DOLŮ označte požadovaný adresář a stiskněte tlačítko OK. 
3. Tlačítkem NAHORU/DOLŮ označte požadovaný soubor a stiskněte tlačítko OK. Bude se přehrávat 

označená píseň. 
 
Pozn.: 
• Hraní skupiny (Group Play) 
Jestliže během hraní souboru stisknete tlačítko OK zobrazí se obrazovka „Play List“. Stiskněte následující tlačítka pro 
předvedení různých akcí v okně „Play List“.  
ČERVENÉ:  Toto tlačítko přesune označený soubor nahoru a dolů. Stiskněte tlačítko NAHORU/DOLŮ pro přesun do 
požadované pozice a stiskněte tlačítko OK.  
ZELENÉ: Tlačítko může označený soubor změnit na opakovací režim. Vedle označeného souboru se zobrazí „R“.  
MODRE: Tímto tlačítkem lze odstranit označený soubor. Soubor, který hraje nebude odstraněn.  
 
20 Otisk obrazovky a přenosová funkce (Screen capture and Transmission Function) 
[Možnost volby]  
Tato funkce pomáhá zachytit satelitní program nebo DVD obrazovku a přenést ji do dalších vybavení 
jako je PC. Zachycuje současnou obrazovku. Zachycená obrazovka se přenese do PC, nebo se může 
použita jako tapeta v hlavním jednotce.  
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Při přenosu zachycené obrazovky do PC:  
1. Připojte hlavní jednotku k PC kabelem USB. 
2. Přesuňte obrazové soubory (JPG, BMP) hlavní jednotky za použití Windows Explorer. 
 
Pozn.: 
• Můžete přesunout PC data na hlavní jednotku stejným způsobem. Tzn.: obrazové  
soubory PC se mohou použít jako tapeta hlavní jednotky. 
 
 
 

4. PRŮVODCE HLAVNÍ NABÍDKOU  
 
Viz obrázek na str. 30 orig. návodu 
 
Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko MENU pro zobrazení hlavní nabídky (Main Menu) na 
obrazovce.  
1. Použijte tlačítka LEVÝ/PRAVÝ pro přesun do požadované nabídky. 
2. Pro přesun do odpovídající podnabídky Instalace, Seznam edičních kanálů nebo Nastavení systému 

vložte PIN kód. 
3. Stiskněte tlačítko OK pro potvrzení volby. 
4. Stiskněte tlačítko MENU pro návrat do předchozí nabídky, nebo stiskněte tlačítko EXIT pro úplný 

odchod ze systému menu. 
 
Hlavní nabídka (Main Menu) ukazuje následující informace: 
Instalace: LNB, DisEqC nastavení, automatické vyhledávání, návod. 
Editace seznamu kanálů: Vložení oblíbených 1~32, zámek, přeskok, odstranění, pohyb, žánr. 
Programový průvodce: Ukazuje současné, příští a týdenní programové průvodce. 
PVR: Seznam souborů, nahrávání, časovač, časový posun, USB připojení, formátování harddisku.  
Nastavení systému: Jazyk, čas, displej, zámek, obnova výrobního nastavení, systémové informace, 
použití RMCS, volba analogového PVR/DVR, aktualizace OTA (možnost volby). 
Pomůcka: Hry, ukázka, kalendář, zoom, kalkulačka.  
Standardní rozhraní: Ukazuje zakódované kanály za použití modulů standardního rozhraní.  
 
4.1 Instalace 
� Základní nastavení 
Stiskněte tlačítka NAHORU/DOLŮ a vyberte požadovanou položku v obrazovce „Základní nastavení“.  
 
1 Vyhledávání kanálu (Channel Search) 
Viz obrázek na str. 31 orig. návodu 
Stiskněte tlačítko OK pro přesun do nastavení „Vyhledávání kanálů“. Pro více informací se podívejte 
do kapitoly 4. Průvodce hlavní nabídkou - 4.1 Instalace - 2. Žádný, DiSEqC vypínač / 3. DiSEqC 
1.2 / 4. USALS. 
 
2 Připojení (Connection) 
Viz obrázek na str. 31 orig. návodu 
Jestliže chcete použít Tuner 2 musíte vybrat položku „Connection“. Zvolte „Separated“ (Oddělené) 
jestliže máte 2 přijímající antény. Zvolte „Loop Through (Průchozí smyčka).  
Stiskněte tlačítko NAHORU/DOLŮ a zvolte „Separated“ nebo Loop Through“, a stiskněte tlačítko OK. 
 
3 USALS 
Viz obrázek na str. 31 orig. návodu 
Pokud používáte USALS nastavte zeměpisnou délku a šířku. 
1. Stiskněte tlačítko NAHORU/DOLŮ pro výběr zeměpisné šířky a délky. 
2. Stiskněte číselné tlačítko pro výběr úhlu zeměpisné šířky a délky. 
3. Stiskněte tlačítko OK pro nastavení směru zeměpisné šířky a délky. 
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4 Kopírování z Tuneru 1 do Tuneru 2 
Viz obrázek na str. 31 orig. návodu 
Použijte, pokud kopírujete kanály v Tuneru 1 do Tuneru 2. Stiskněte tlačítko OK pro kopírování kanálů 
z Tuneru 1 do Tuneru 2. 
 
5 Kopírování z Tuneru 2 do Tuneru 1 
Viz obrázek na str. 32 orig. návodu 
Použijte, pokud kopírujete kanály v Tuneru 2 do Tuneru 1. Stiskněte tlačítko OK pro kopírování kanálů 
z Tuneru 2 do Tuneru 1. 
 
6 Kopírování všech tunerů 
Viz obrázek na str. 32 orig. návodu 
Použijte, pokud kopírujete kanály v Tuneru 2 do Tuneru 1 a kanály v Tuneru 1 do Tuneru 2. Stiskněte 
tlačítko OK pro kopírování kanálů z Tuneru 2 do Tuneru 1 a kanálů v Tuneru 1 do Tuneru 2. 
 
� Žádný, DiSEqC vypínač 
 
1 Satelit 
Viz obrázek na str. 33  orig. návodu 
Tlačítky NAHORU/DOLŮ vyberte satelit v seznamu satelitů.  
 
Editovat (Edit), Přidat (Add), Odstranit (Delete) 
Viz obrázek na str. 33  orig. návodu 
• Tlačítkem ŽLUTÉ můžete v seznamu satelitů editovat, přidávat nebo odstraňovat. Zobrazí se 
informační okno.  
• Tlačítky LEVÝ/PRAVÝ zvolte režim.  
• Umístěte kurzor na poli satelitu a stiskněte tlačítko OK.  Klávesnicí můžete editovat nebo přidávat 
název satelitu.  
• Vložte interval číselnými tlačítky nebo LEVÝ/PRAVÝ. Tlačítkem OK uložíte nastavení.  
• Pro odstranění seznamu satelitů v seznamu stiskněte ŽLUTÉ tlačítko, kterým vyberete režim 
odstranění v roletovém okně. Stiskněte tlačítko OK.  
 
2 Seznam TP  
• Seznam satelitů a seznam TP se může přepínat  stisknutím tlačítka ZELENÉ.  
• Tlačítkem ŽLUTÉ můžete v TP seznamu editovat, přidávat nebo odstraňovat. Zobrazí se informační 
okno. 
• Vložte režim (Mode), frekvenci (Frequency), přenosovou rychlost (Symbol Rate), polaritu (Polarity) a 
FEC. Pro uložení stiskněte tlačítko OK.  
 
3 Tuner 
Viz obrázek na str. 33  orig. návodu 
1. Pro výběr tuneru  použijte tlačítko LEVÝ/PRAVÝ, po označení stiskněte tlačítko OK.  
2. V roletovém okně tuneru vyberte Tuner 1 nebo Tuner 2 tlačítkem NAHORU/DOLŮ a stiskněte 
tlačítko OK. Hrát bude označený tuner.  
 
Prohlížení (Scan) 
Viz obrázek na str. 34  orig. návodu 
Na seznamu TP stiskněte ČERVENÉ tlačítko. Na obrazovce se zobrazí informační okno.  
• Frekvence (Frequency): Číselnými tlačítky vložte odpovídající frekvenci. 
• Přenosová rychlost (Symbol Rate): Číselnými tlačítky vložte odpovídající přenosovou rychlost.  
• Polarita (Polarity): Tlačítky LEVÝ/PRAVÝ vyberte polarizaci transponderu (Horizontální, vertikální). 
• FEC: Tlačítky LEVÝ/PRAVÝ vyberte FEC transponderu.  
• Tlačítkem ŽLUTÉ můžete v TP seznamu editovat, přidávat nebo odstraňovat. Zobrazí se informační 
okno. 
• Vložte režim (Mode), frekvenci (Frequency), přenosovou rychlost (Symbol Rate), polaritu (Polarity) a 
FEC. Pro uložení stiskněte tlačítko OK. 
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• Můžete zvolit hodnotu Auto, 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 a 7/8. 
• Síť (Network): Zvolte “Yes” nebo „No“. Když zvolíte “Yes” můžete nalézt více transponderů za použití 
lokální sítě. 
• Video PID/Audio PID/PCR PID: Můžete nastavit PID pro hledání služeb. Použijte tlačítka 
LEVÝ/PRAVÝ nebo číselná tlačítka pro vložení hodnoty. Stiskněte tlačítko OK pro spuštění prohlížení.  
 
4 C/KU vypínač 
Viz obrázek na str. 34  orig. návodu  
Pásmo C/KU můžete vybrat označením typu vypínače.   
 
5 LNB frekvence 
Viz obrázek na str. 34  orig. návodu 
Tlačítky OK a NAHORU/DOLŮ zvolte vhodnou LNB frekvenci vztahující se k Vaší LNB.  
 
6 C-LNB frekvence 
Viz obrázek na str. 35  orig. návodu  
Když je při výběru C/KU vypínač nastaven na “None” (Žádný), frekvence C-LNB se automaticky 
ztlumí. 
Stiskněte tlačítko OK pro zobrazení seznamu C-LNB  frekvence. Můžete také vložit Vámi 
požadovanou frekvenci. Použijte číselná tlačítka a po vložení frekvence stiskněte tlačítko OK.  
 
7 LNB napájení (LNB Power) 
Viz obrázek na str. 35  orig. návodu  
Zvolte zapnuto nebo vypnuto (On nebo OFF).  
 
8 22KHz 
Viz obrázek na str. 35  orig. návodu  
Závisí na spínací skříňce antény uživatele nebo na LNB. Můžete dodávat 22 Khz nastavením na “ON”, 
nebo bez 22 Khz nastavením na “OFF”.  
 
9 Tónové impulsy (Tone Burst) 
Viz obrázek na str. 35  orig. návodu 
Závisí na spínací skříňce antény uživatele. (“off”, “SAT A” nebo “SAT B”) 
 
10 DiSEqC 
Viz obrázek na str. 35  orig. návodu  
Pro spínací skříňku DiSEqC můžete zvolit a používat odpovídající port.  Stiskněte tlačítko OK  a 
vyberte seznam  DiSEqC (None, DiSEqC A, DiSEqC B, DiSEqC C, DiSEqC D). 
 
• Po výběru všech náležitostí stiskněte ČERVENÉ tlačítko pro prohlížení seznamu satelitů. Zobrazí se 
informační okno.  
• Zvolte ON nebo OFF v souladu s Vaší sítí.  
• Zvolte „All“ (Všechno) nebo „FTA Search Type“. 
• Stiskněte tlačítko OK pro spuštění vyhledávání.   
 
 
� DiSEqC 1.2 
 
1 Satelit 
Viz obrázek na str. 36  orig. návodu 
Tlačítky NAHORU/DOLŮ vyberte satelit v seznamu satelitů. 
 
Editovat (Edit), Přidat (Add), Odstranit (Delete) 
• Tlačítkem ŽLUTÉ můžete v seznamu satelitů editovat, přidávat nebo odstraňovat. Zobrazí se 
informační okno.  
• Tlačítky LEVÝ/PRAVÝ zvolte režim.  
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• Umístěte kurzor na poli satelitu a stiskněte tlačítko OK.  Klávesnicí můžete editovat nebo přidávat 
název satelitu.  
• Vložte interval číselnými tlačítky nebo tlačítkem  LEVÝ/PRAVÝ. Tlačítkem OK uložíte nastavení.  
• Pro odstranění seznamu satelitu v seznamu stiskněte tlačítko ŽLUTÉ, kterým vyberete režim 
odstranění v roletovém okně. Stiskněte tlačítko OK.  
 
2 Seznam TP  
Viz obrázek na str. 36  orig. návodu 
• Seznam satelitů a seznam TP se může přepínat  stisknutím tlačítka ZELENÉ. 
• Tlačítkem ŽLUTÉ můžete v TP seznamu editovat, přidávat nebo odstraňovat. Zobrazí se informační 
okno. 
• Vložte režim (Mode), frekvenci (Frequency), přenosovou rychlost (Symbol Rate), polaritu (Polarity) a 
FEC. Pro uložení stiskněte tlačítko OK. 
 
3 Tuner 
Viz obrázek na str. 36  orig. návodu 
1. Pro výběr Tuneru  použijte tlačítko LEVÝ/PRAVÝ, po označení stiskněte tlačítko OK.  
2. V roletovém okně tuneru vyberte Tuner 1 nebo Tuner 2 tlačítkem NAHORU/DOLŮ a stiskněte 
tlačítko OK. Hrát bude označený tuner.  
 
Prohlížení (Scan) 
Viz obrázek na str. 37 orig. návodu 
Na seznamu TP stiskněte tlačítko ČERVENÉ. Na obrazovce se zobrazí informační okno.  
• Frekvence (Frequency): Číselnými tlačítky vložte odpovídající frekvenci. 
• Přenosová rychlost (Symbol Rate): Číselnými tlačítky vložte odpovídající přenosovou rychlost.  
• Polarita (Polarity): Tlačítky LEVÝ/PRAVÝ vyberte polarizaci transponderu (Horizontální, vertikální). 
• FEC: Tlačítky LEVÝ/PRAVÝ vyberte FEC transponderu.  
• Tlačítkem ŽLUTÉ můžete v TP seznamu editovat, přidávat nebo odstraňovat. Zobrazí se informační 
okno. 
• Vložte režim (Mode), frekvenci (Frequency), přenosovou rychlost (Symbol Rate), polaritu (Polarity) a 
FEC. Pro uložení stiskněte tlačítko OK. 
• Můžete zvolit hodnotu Auto, 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 a 7/8. 
• Síť (Network): Zvolte “Yes” nebo „No“. Když zvolíte “Yes” můžete nalézt více transponderů za použití 
lokální sítě. 
• Video PID/Audio PID/PCR PID: Můžete nastavit PID pro hledání služeb. Použijte tlačítka 
LEVÝ/PRAVÝ nebo číselná tlačítka pro vložení hodnoty. Stiskněte tlačítko OK pro spuštění prohlížení. 
 
4 Pozice  
Po označení satelitu zvolte číslo pozice. Stiskněte tlačítko OK pro změnu hodnoty. Zobrazí se seznam 
pozic.  
 
5 LNB frekvence 
Viz obrázek na str. 37 orig. návodu 
Zvolte frekvenci LNB odpovídající Vaší LNB za použití tlačítek OK a NAHORU/DOLŮ.  
  
6 LNB napájení 
Viz obrázek na str. 37 orig. návodu  
Zvolte zapnuto nebo vypnuto (On nebo OFF). 
 
7 22 Khz: 
Viz obrázek na str. 37 orig. návodu 
Závisí na spínací skříňce antény uživatele nebo na LNB. Můžete dodávat 22 Khz nastavením na “ON”, 
nebo bez 22 Khz, nastavením na “OFF”. Při označení U-LNB 1 a U-LNB 2 se 22 Khz ztlumí.  
 
8 Tónové impulsy 
Viz obrázek na str. 38 orig. návodu 
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Závisí na spínací skříňce antény uživatele. (“off”, “SAT A” nebo “SAT B”) 
 
9 Viz obrázek na str. 38 orig. návodu 
Stiskněte MODRÉ tlačítko a nastavte disk (Fine Drive nebo Normal Drive) ke spuštění motoru.  
- Fine Drive/Normal Drive: Pro posun motoru stiskněte  tlačítko LEVÝ/PRAVÝ. 
- Jdi na nulu (Go to zero): Pro posunutí nulové pozice stiskněte tlačítko OK. 
- Ulož na pozici (Store to location): Pro uložení aktuální pozice stiskněte tlačítko OK. 
- Limit východu (East Limit): Pro nastavení limitu východu aktuální  pozice stiskněte tlačítko OK. 
- Limit západu (West Limit): Pro nastavení limitu západu aktuální  pozice stiskněte tlačítko OK. 
- Čistý limit (Clear limit): Pro vyčištění limitu uložené hodnoty stiskněte tlačítko OK. 
 
Pozn.: 
• Po výběru všech náležitostí stiskněte ČERVENÉ tlačítko pro prohlížení seznamu satelitů.  
Zobrazí se informační okno.  
• Zvolte ON nebo OFF v souladu s Vaší sítí.  
• Zvolte „All“ (Všechno) nebo „FTA Search Type“. 
• Stiskněte tlačítko OK pro spuštění vyhledávání.   
 
 
� USALS 
 
1 Satelit 
Viz obrázek na str. 39  orig. návodu 
Tlačítky NAHORU/DOLŮ vyberte satelit v seznamu satelitů. 
 
Editovat (Edit), Přidat (Add), Odstranit (Delete) 
• Tlačítkem ŽLUTÉ můžete v seznamu satelitů editovat, přidávat nebo odstraňovat. Zobrazí se 
informační okno.  
• Tlačítky LEVÝ/PRAVÝ zvolte režim.  
• Umístěte kurzor na poli satelitu a stiskněte tlačítko OK.  Klávesnicí můžete editovat nebo přidávat 
název satelitu.  
• Vložte interval číselnými nebo LEVÝ/PRAVÝ tlačítky. Tlačítkem OK uložíte nastavení.  
• Pro odstranění seznamu satelitů v seznamu stiskněte ŽLUTÉ tlačítko, kterým vyberete režim 
odstranění v roletovém okně. Stiskněte tlačítko OK. 
 
2 Seznam TP (TP List) 
Viz obrázek na str. 39  orig. návodu 
• Seznam satelitů a seznam TP se může přepínat  stisknutím tlačítka ZELENÉ. 
• Tlačítkem ŽLUTÉ můžete v TP seznamu editovat, přidávat nebo odstraňovat. Zobrazí se informační 
okno. 
• Vložte režim (Mode), frekvenci (Frequency), přenosovou rychlost (Symbol Rate), polaritu (Polarity) a 
FEC. Pro uložení stiskněte tlačítko OK. 
 
3 Tuner 
Viz obrázek na str. 39  orig. návodu 
1. Pro výběr Tuneru  použijte tlačítko LEVÝ/PRAVÝ, po označení stiskněte tlačítko OK.  
2. V roletovém okně tuneru vyberte Tuner 1 nebo Tuner 2 tlačítkem NAHORU/DOLŮ a stiskněte 
tlačítko OK. Hrát bude označený tuner. 
 
Prohlížení (Scan) 
Viz obrázek na str. 40 orig. návodu 
Na seznamu TP stiskněte tlačítko ČERVENÉ. Na obrazovce se zobrazí informační okno.  
• Frekvence (Frequency): Číselnými tlačítky vložte odpovídající frekvenci. 
• Přenosová rychlost (Symbol Rate): Číselnými tlačítky vložte odpovídající přenosovou rychlost.  
• Polarita (Polarity): Tlačítky LEVÝ/PRAVÝ vyberte polarizaci transponderu (Horizontální, vertikální). 
• FEC: Tlačítky Levý/pravý vyberte FEC transponderu.  
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• Tlačítkem ŽLUTÉ můžete v TP seznamu editovat, přidávat nebo odstraňovat. Zobrazí se informační 
okno. 
• Vložte režim (Mode), frekvenci (Frequency), přenosovou rychlost (Symbol Rate), polaritu (Polarity) a 
FEC. Pro uložení stiskněte tlačítko OK. 
• Můžete zvolit hodnotu Auto, 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 a 7/8. 
• Síť (Network): Zvolte “Yes” nebo „No“. Když zvolíte “Yes” můžete nalézt více transponderů za použití 
lokální sítě. 
• Video PID/Audio PID/PCR PID: Můžete nastavit PID pro hledání služeb. Použijte tlačítka 
LEVÝ/PRAVÝ nebo číselná tlačítka pro vložení hodnoty. Stiskněte tlačítko OK pro spuštění prohlížení. 
 
4 Stupeň (Degree) 
Číselnými tlačítky vložte stupeň.  
 
5 LNB frekvence 
Viz obrázek na str. 40  orig. návodu 
Zvolte frekvenci LNB odpovídající Vaší LNB za použití tlačítek OK a NAHORU/DOLŮ. 
 
6 LNB napájení 
Viz obrázek na str. 40  orig. návodu 
Zvolte zapnuto nebo vypnuto (On nebo OFF). 
 
7 22KHz 
Viz obrázek na str. 40  orig. návodu 
Závisí na spínací skříňce antény uživatele nebo na LNB. Můžete dodávat 22 Khz nastavením na “ON”, 
nebo bez 22 Khz, nastavením na “OFF”. Při označení U-LNB 1 a U-LNB 2 se 22 Khz ztlumí. 
 
8 Tónové impulsy 
Viz obrázek na str. 40  orig. návodu 
Závisí na spínací skříňce antény uživatele. (“off”, “SAT A” nebo “SAT B”) 
 
9 Viz obrázek na str. 41  orig. návodu 
Stiskněte MODRÉ tlačítko a nastavte disk (Fine Drive nebo Normal Drive) ke spuštění motoru.  
- Fine Drive/Normal Drive: Pro posun motoru stiskněte  tlačítko LEVÝ/PRAVÝ. 
- Jdi na nulu (Go to zero): Pro posunutí nulové pozice stiskněte tlačítko OK. 
- Ulož na pozici (Store to location): Pro uložení aktuální pozice stiskněte tlačítko OK. 
- Limit východu (East Limit): Pro nastavení limitu východu aktuální  pozice stiskněte tlačítko OK. 
- Limit západu (West Limit): Pro nastavení limitu západu aktuální  pozice stiskněte tlačítko OK. 
- Čistý limit (Clear limit): Pro vyčištění limitu uložené hodnoty stiskněte tlačítko OK. 
 
Pozn.: 
• Poté co je přesně vložen stupeň a zeměpisná délka a šířka se DiSEqC motor automaticky posune na pozici satelitu. 
• Po výběru všech náležitostí stiskněte ČERVENÉ tlačítko pro prohlížení seznamu satelitů.  
Zobrazí se informační okno.  
• Zvolte ON nebo OFF v souladu s Vaší sítí.  
• Zvolte „All“ (Všechno) nebo „FTA Search Type“. 
• Stiskněte tlačítko OK pro spuštění vyhledávání.   
 
 
4.2 Editování seznamu kanálů  
Viz obrázek na str. 42  orig. návodu 
 
V těchto nabídkách lze vytvořit seznamy „oblíbených“ (Favorites); zámek (Lock); přeskok (Skip); 
odstranění (Delete); nebo posunutí kanálu.  
1. Zvolte “Edit Channel List” v hlavní nabídce tlačítky LEVÝ/PRAVÝ a stiskněte tlačítko OK. 
2. V okně požadavku vložte PIN. PIN kód je přednastaven z výroby 0000. 
3. Tlačítky NAHORU/DOLŮ v nabídce MODE zvolte požadovaný režim a stiskněte tlačítko OK: 
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4. Označený kanál se může přesunout do pravé složky „Oblíbených“ 1-32, Lock, Delete, Skip, Move, 
Genre. Tlačítkem OK přidejte kanál z editovacího seznamu v pravé složce.  

5. Seznam kanálů odstraníte z editovacího seznamu v pravé složce stisknutím  tlačítka OK. Editovaný 
seznam se odstraní. 

6. Pro přejmenování kanálu stiskněte ŽLUTÉ tlačítko. 
7. Tlačítkem MODRÉ změňte název „oblíbených“. 
8. Pro potvrzení seznamu kanálů stiskněte tlačítko MENU nebo EXIT. Okno požadavku se zobrazí na 

obrazovce. Stiskněte tlačítko OK pro uložení, nebo tlačítko EXIT pro odchod z této nabídky.  
 
Pozn.: 
Viz obrázek na str. 42  orig. návodu 
• Tlačítkem ZELENÉ uspořádáte kanály. V roletovém okně Sort zvolte požadovanou úpravu a stiskněte tlačítko OK.  
• Tlačítkem ČERVENÉ lze začlenit všechny kanály do seznamu kanálů.  
 
1 Oblíbené 1 ~ 32 (Favorite) 
1. Můžete editovat oblíbené TV a rádiové seznamy. Lze vytvořit 32 TV a rádiových seznamů.  
2. Zvolte kanál, který chcete editovat do seznamu „oblíbené“ a stiskněte tlačítko OK. 
 
Pozn.:  
• Oblíbený kanál přejmenujete stisknutím tlačítka INFO (modré). 
 
2 Zámek (Lock) 
Viz obrázek na str. 43  orig. návodu 
1. Zde můžete v kterémkoliv seznamu blokovat kanál.  
2. Zvolte kanál, který chcete blokovat a stiskněte tlačítko OK.  
3. Opakujte postup u každého kanálu, který chcete blokovat. Blokovaný kanál, v kterémkoliv seznamu, 

bude automaticky uzamčen ve všech ostatních seznamech.  
 
3 Odstranit (Delete) 
Viz obrázek na str. 43  orig. návodu 
1. Můžete odstranit TV nebo rádiový kanál z aktuálního seznamu.  
2. Zvolte kanál, který chcete odstranit a stiskněte tlačítko OK.  
 
4 Přeskoč (Skip) 
Viz obrázek na str. 43  orig. návodu 
1. Můžete přeskočit TV nebo rádiový kanál z aktuálního seznamu.  
2. Zvolte kanál, který chcete přeskočit a stiskněte tlačítko OK. 
3. Přeskočený kanál lze obnovit stisknutím tlačítka OK na editovacím seznamu. 
 
5 Přesunout (Move) 
Viz obrázek na str. 44  orig. návodu 
1. Můžete změnit pozici kanálu v seznamu kanálů: TV/Rádio/All. 
2. Zvolte kanál, který chcete přesunout do požadovaného kanálu a stiskněte tlačítko OK. 
3. Stiskněte tlačítko INFO (modré) pro změnu pozice požadovaného kanálu. 
4. Tlačítky NAHORU/DOLŮ zvolte kanál, který chcete přesunout a stiskněte tlačítko OK. 
5. Pozice kanálu se přesune.  
 
6 Žánr (Genre) 
Viz obrázek na str. 44  orig. návodu 
1. Můžete editovat TV a rádiové seznamy různých žánrů. (Film (Movie), zprávy a fakta (News and 

Factual),  zábava (Entertainment), Sport, dětské (Children), vzdělání (Education), životní styl 
(Lifestyle), drama, hudba (Music), umění (Arts), aktuální obchod, speciální (Special), komedie 
(Comedy), dokument (Documentary). 

2. Zvolte kanál, který chcete editovat do seznamu žánrů a stiskněte tlačítko OK.  
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4.3 Programový průvodce/EPG  
 
Programový průvodce poskytuje seznamy  jako jsou výpisy programů a končící časy dostupných 
programů.  
Tlačítky LEVÝ/PRAVÝ zvolte v hlavní nabídce “ Program Guide”  a stiskněte tlačítko OK. Když 
stisknete tlačítko EPG můžete ve prohlížecím programu vidět tento obraz: 
 

• Programový průvodce nemusí být podporovaný poskytovateli služeb.  
 
1 Současný / příští  programový průvodce (Now/Next Program Guide) 
Viz obrázek na str. 45  orig. návodu 
Ukazuje informace o současném/příštím programu na různých kanálech. Programy sledujete 
prostřednictvím zobrazovacího okna: 
1. Tlačítky NAHORU/DOLŮ zvolte program. Seznam můžete dostat na pravé straně obrazu.  
2. Tlačítkem SUB-T (červené) změňte seznam kanálů. 
3. Po označení požadovaného kanálu stiskněte tlačítko OK. Uvidíte detailní informace. 
4. Jestliže chcete změnit programového průvodce stiskněte tlačítko INFO (modré).  
 
2 Týdenní programový průvodce 
Viz obrázek na str. 45  orig. návodu 
Ukazuje informace o týdenním programu. 
1. Tlačítkem INFO (modré) můžete zvolit programového průvodce Now (současný), Next (příští), nebo 

týdenní (Weekly). 
2. Pro více informací o programu v týdenním průvodci přesuňte zvýrazněný kanál tlačítky 

LEVÝ/PRAVÝ, NAHORU/DOLŮ a stiskněte tlačítko OK.  
 
3 EPG informace 
Viz obrázek na str. 46  orig. návodu 
1. Pro  zobrazení programového průvodce stiskněte tlačítko EPG na dálkovém ovladači. Informace 

EPG budou zobrazeny ve spodní části obrazovky.  
2. Každým stisknutím tlačítek NAHORU/DOLŮ se změní zobrazené EPG informace o 1 hodinu. 
3. Každým stisknutím tlačítek LEVÝ/PRAVÝ se změní zobrazené EPG informace o 1 den. 
4. Jestliže je EPG informace dostupná bude zobrazena na panelu EPG informace. 
5. Znovu stiskněte tlačítko EPG pro zobrazení  menu programového průvodce. 
 
4 EPG plánované nahrávání (EPG Scheduled Recording) 
Viz obrázek na str. 46  orig. návodu 
S EPG informacemi můžete nastavit plánované nahrávání.  
1. Jestliže po kontrolování EPG informací stisknete ŽLUTÉ tlačítko zobrazí se informační okno „Add“ 

(Přidat). Veškeré základní informace o plánovaném nahrávání se zobrazí v informačním okně „Add“. 
2. Po potvrzení plánovaného nahrávání stiskněte ČERVENÉ tlačítko pro uložení nastavení. 
 
4.4 PVR = Osobní videorekordér 
 
Stiskněte tlačítko LEVÝ/PRAVÝ v „Main Menu“, označte „PVR“ a stiskněte tlačítko OK.  Stiskněte 
tlačítko NAHORU/DOLŮ v nabídce PVR a zvolte požadovanou položku. 
 
1 Seznam souborů (File List) 
Viz obrázek na str. 47  orig. návodu 
Seznam souborů řídí soubory a adresáře v harddisku. Stiskněte tlačítko NAHORU/DOLŮ  v nabídce 
PVR, vyberte „File List“ a stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se nahrané soubory a adresáře aktuálně 
uložené v harddisku. V adresáři se zobrazí různé základní adresáře jako AVDATA, MP3 a 
SOFTWARE. Názvy základních adresářů nelze změnit. 
Základní adresáře: 
• AVDATA: Adresář, který ukládá nahrané soubory.  
• MP3: Adresář, který ukládá MP3 soubory.  
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• SOFTWARE : Adresář, který ukládá soubory související se software.  
• GAME: Adresář, na který může být uložen soubor ROM stažený z internetové stránky. Zvolte uložený 
soubor ROM a stiskněte tlačítko OK pro hraní hry. 
• IMAGE : Adresář, který ukládá obrazové soubory.  
• DVR : Adresář, který ukládá soubory nahrané v DVR (digitální videorekordér).  
• ANALOG : Adresář, který ukládá soubory nahrané v analogovém PVR.  
 
Pozn.: 
• Uložení příliš mnoha souborů v jednom adresáři může způsobit problémy –  např.: zpomalení systému.  
Doporučuje se některé soubory v adresáři roztřídit do podadresářů. 
 
Pozn.: 
• Více informací o vykonání souborů DivX, JPG a BMP uložených v seznamu souborů získáte  
v kapitole  6. DivX a prezentace snímků tohoto návodu. 
 
Hrát (Play) 
Viz obrázek na str. 47  orig. návodu 
Stiskněte tlačítko NAHORU/DOLŮ v nabídce adresářů a vyberte požadovaný soubor nebo adresář a 
stiskněte tlačítko OK. Soubor bude hrát po jeho označení. Po označení adresáře se zobrazí seznam 
souborů.  
 
Group Play (Hraní skupiny) 
Viz obrázek na str. 48  orig. návodu 
1. Přejděte do adresáře, ve kterém je umístěn soubor „Group Play“. 
2. Stiskněte tlačítko NAHORU/DOLŮ na obrazovce „Directory“ a vyberte soubor, který bude přidán do 
seznamu „Group Play“, stiskněte ČERVENÉ tlačítko. 
3. Zobrazí se číslo označeného souboru.  Zvolte soubor pro seznam „Group Play“stejným způsobem 
jaký je popsán výše. Jestliže stisknete ČERVENÉ tlačítko znovu, přidaný soubor se zruší. 
4. Až skončíte s výběrem pro „Group Play“ stiskněte MODRÉ tlačítko. V informačním okně se zobrazí 
seznam „Group Play“. 
5. Hraní začne při stisknutí tlačítka MODRÉ na informačním okně seznamu „Group Play“. 
 
Pozn.: 
• Stisknutím tlačítka ZELENÉ na informačním okně seznamu Group Play  po označení souboru  
se tento soubor vymaže.  
• Stisknutím tlačítka ČERVENÉ na informačním okně seznamu Group Play  se vymažou všechny soubory.  
 
Editovat (Edit) 
Viz obrázek na str. 48  orig. návodu 
1. Stiskněte tlačítko ŽLUTÉ na obrazovce File List pro zobrazení informačního okna editace souboru 

(File Edit).  
2. Tlačítkem NAHORU/DOLŮ vyberte položky, které budou editovány a stiskněte tlačítko OK. Můžete 

editovat tyto  položky:  
• New Directory (Nový adresář): Vytvoří nový adresář v aktuálním adresáři.  
• Rename (Přejmenovat): Změní název souboru nebo adresáře. Lze použít znaky 0-9 a A-Z. 
• Delete (Odstranit): Odstraní soubor nebo adresář. 
• Lock (Zámek): Nastaví heslo pro přístup do souborů a adresářů. Tyto jsou po připojení kabelu 
USB zobrazeny v Microsoft Windows jako „skryté soubory“.   

 
Třídit (Sort) 
Viz obrázek na str. 49  orig. návodu 
1. Stisknutím tlačítka ZELENÉ na obrazovce „File List“ se zobrazí informační okno souboru Sort (File 

Sort) 
2. Tlačítkem NAHORU/DOLŮ vyberte metodu uspořádání, stiskněte tlačítko OK.  

Metody třídění: 
• File Name (Název souboru): Uspořádání souborů podle názvů souborů. 
• Date (Datum): Uspořádání souborů podle datumu.  
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• File Type (Typ souboru): Uspořádání souborů podle typu souboru.  
• Lock (Zámek): Uspořádání souborů podle toho zda je soubor uzamknutý nebo ne.  

3.  Stiskněte tlačítko OK a uspořádejte soubory zvolenou metodou. 
 
2 Nahrávání (Record) 
Viz obrázek na str. 49  orig. návodu 
S touto funkcí můžete kontrolovat informace souboru zatímco nahráváte s videorekordérem. Můžete 
nastavit konec doby nahrávání a vypnutí přístroje po skončení nahrávání.  
1. Tlačítkem NAHORU/DOLŮ v nabídce PVR zvolte položku „Record“ a stiskněte tlačítko OK.  
2. Stiskněte tlačítko OK na obrazovce nahrávání pro zobrazení editovací obrazovky. 
3. Tlačítkem NAHORU/DOLŮ vyberte na editační obrazovce položky pro nastavení – konec doby 

nahrávání a vypnutí přístroje po skončení nahrávání. 
4. Tlačítkem ČERVENÉ uložte nastavení. Detaily nastavení se zobrazí na obrazovce nahrávání. 
 
Pozn.: 
Nahrávání analogového PVR nebo DVR bude zobrazeno na č.1 a  
DVR (EVENT) na č. 2.  PVR nahrávání bude zobrazeno od č.3 – 8. 
 
3 Časovač  (Timer) 
Viz obrázek na str. 50  orig. návodu 
S touto funkcí lze nastavit vyhrazené nahrávací funkce – přidávání, výměnu a odstranění vyhrazených 
nahrávání.  Můžete přidat vyhrazené nahrávání.  
1. Tlačítkem NAHORU/DOLŮ v nabídce PVR zvolte položku „Timer“ a stiskněte tlačítko OK.  
2. Obrazovka „Add“ se zobrazí po stisknutí tlačítka MODRÉ na obrazovce časovače. 
3. Stiskněte tlačítko NAHORU/DOLŮ na obrazovce „Add“ a zvolte položky určené k nastavení. 

• Type: Pro nastavení vyhrazeného nahrávání. Existují 3 typy nahrávání: PVR, DVR a analogový 
PVR.  
• Mode: Nastaví interval pro vyhrazené nahrávání. Můžete zvolit nahrát jednou (record once), 
každý den (every day) nebo každý týden (every week).  
• Date: Nastaví datum vyhrazeného nahrávání. 
• Time: Nastaví čas začátku vyhrazeného nahrávání.   
• For: Nastaví čas, kdy má vyhrazené nahrávání pokračovat. Jestliže čas pokračování prošel, 
vyhrazené nahrávání se zastaví.  
• Option: Zobrazí se, když nastavíte typ do DVR – zvolte Normal nebo Event. Jestliže zvolíte 
„Normal“ můžete nahrávat po určený čas. Při nastavení „Event“ se po určený čas spustí externí 
snímač. Jestliže se za chodu externího snímače vyskytne „Event“, nahrává se v souladu 
s nastavením analogového PVR/DVR v nabídce Nastavení systému. Podívejte se do kapitoly  
4. Průvodce hlavní nabídkou - 4.5 Nastavení systému - 8. Analogový PVR/DVR tohoto 
návodu.  
• Channel: Zobrazí se když nastavíte typ do PVR. Stiskněte tlačítko OK pro nastavení kanálu, 
který chcete nahrát.  
• Power off: Při volbě “Yes” se přijímač automaticky nastaví do režimu „Stand by“ po skončení 
nahrávání. Při volbě “No” se přijímač nepřepne do režimu „Stand by“.  

4. Tlačítkem ČERVENÉ uložte nastavení. Detaily nastavení se zobrazí na obrazovce časovače.  
 
Pozn.: Viz obrázek na str. 51  orig. návodu 
• Vyhrazené nahrávání lze změnit na obrazovce „Timer“, stiskněte tlačítko OK. Po zobrazení editovací  
obrazovky změňte vyhrazené nahrávání stejným způsobem jako se nastavuje přidávání (Add).  
• Vyhrazené nahrávání lze odstranit v obrazovce Timer stisknutím tlačítka ČERVENÉ.  
• Uvědomte si, že pokud změníte místní čas nebo edituje vyhrazený kanál, Timer se také může změnit.  
• Jestliže přeskočíte vyhrazený kanál, nebo ho vymažete tak se vyhrazená nahrávání zruší.  
 
4 Časový posun (Time Shift) 
Viz obrázek na str. 51  orig. návodu 
Nastavení Časového posunu. Tuto funkci lze využít při nastavení na ON.  
1. Tlačítky NAHORU/DOLŮ v nabídce PVR vyberte Timeshift.  
2. Stiskněte tlačítko PRAVÝ pro přesun do vytahovací nabídky.  
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3. Stiskněte tlačítko NAHORU/DOLŮ, vyberte požadované položky a stiskněte tlačítko OK.  
 
5 USB připojení (USB Connection) 
Viz obrázek na str. 51  orig. návodu 
1. Stiskněte tlačítko NAHORU/DOLŮ na obrazovce „Utility“ a vyberte USB Connection, stiskněte 

tlačítko OK.  
2. V informačním okně se zobrazí nápověda „USB connected“. Stiskněte tlačítko EXIT pro odpojení 

USB.  
 
6 Formátování HDD (Format HDD) 
Viz obrázek na str. 51 a 52  orig. návodu 
Formátování harddisku. Uvědomte si, že všechna data budou při formátování HDD odstraněna.  
 
Pozn.: 
• Zkontrolujte základní adresář v seznamu souborů.  
 
1. Tlačítkem NAHORU/DOLŮ zvolte v menu PVR „Format HDD“ a stiskněte tlačítko OK.  
2. Když se zobrazí potvrzovací okno stiskněte tlačítko OK. 
 
4.5 Nastavení systému  
Viz obrázek na str. 52  orig. návodu 
Před vstupem do této nabídky musíte vložit PIN. Standardní PIN kód je 0000 (nastaveno z výroby).  
Jestliže si chcete přizpůsobit tento systém musíte zpřesnit některá nastavení podnabídek v menu 
„System Setting“.  
1. Tlačítky LEVÝ/PRAVÝ zvolte „System Setting“ v hlavním menu a stiskněte tlačítko OK.  
2. Jestliže se zaměříte na hlavní nabídku, zobrazí se obsah označeného menu. 
 
1 Jazyk (Language) 
Viz obrázek na str. 52  orig. návodu 
1. Stiskněte tlačítko NAHORU/DOLŮ na seznamu „Setup“, vyberte Language a stiskněte tlačítko OK.  
2. Stiskněte tlačítko NAHORU/DOLŮ pro výběr Menu Language, Audio Language nebo Subtitle 

Language. Stiskněte tlačítko PRAVÝ pro přesun do roletového menu.  
 
Jazyk pro menu (Menu Language ) 
Vyberte jazyk, ve kterém budou zobrazena menu. Použijte tlačítko NAHORU/DOLŮ pro výběr jazyka a 
stiskněte tlačítko OK. Výběr z jazyků: 
angličtina, španělština, finština, norština, švédština, němčina, francouzština, turečtina, italština, 
slovinština, ukrajinština, ruština, čeština, lotyština, arabština, farsi, dánština, bulharština, rumunština, 
srbština, nizozemština, maďarština, albánština, řečtina, indonézština, portugalština, litevština a 
polština (Možnost volby). 
  
Jazyk pro audio (Audio Language) 
Viz obrázek na str. 53  orig. návodu 
Možnost změny standardního jazyka pro audio při výměně služeb.  
Použijte tlačítko NAHORU/DOLŮ pro výběr jazyka a stiskněte tlačítko OK. Výběr z jazyků: angličtina, 
španělština, finština, norština, švédština, němčina, francouzština, turečtina, italština, slovinština, 
ukrajinština, ruština, čeština, lotyština, arabština, farsi, dánština, bulharština, rumunština, srbština, 
nizozemština, maďarština, albánština, řečtina, indonézština, portugalština, litevština a polština 
(Možnost volby). 
 
Jazyk pro titulky (Subtitle Language) 
Viz obrázek na str. 53  orig. návodu 
Možnost změny standardního jazyka pro titulky při výměně služeb.  
Použijte tlačítko NAHORU/DOLŮ pro výběr jazyka a stiskněte tlačítko OK. Výběr z jazyků: angličtina, 
španělština, finština, norština, švédština, němčina, francouzština, turečtina, italština, slovinština, 
ukrajinština, ruština, čeština, lotyština, arabština, farsi, dánština, bulharština, rumunština, srbština, 
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nizozemština, maďarština, albánština, řečtina, indonézština, portugalština, litevština a polština 
(Možnost volby).  
 
2 Čas (Time) 
1. Stiskněte tlačítko NAHORU/DOLŮ na seznamu „Setup“, označte „Time“ a stiskněte tlačítko OK. 
2. Stiskněte tlačítko NAHORU/DOLŮ pro výběr Banner Time nebo Local Time/GMT. Stiskněte 

tlačítko PRAVÝ pro přesun do roletového menu. 
 
Doba banneru (Banner Time) 
Viz obrázek na str. 53  orig. návodu 
Při přepínání kanálů se zobrazuje informační banner/okno. Můžete zvolit  jak dlouho by se měl banner 
zobrazovat.  
1. Zvolte dobu banneru a stiskněte tlačítko OK.   
2. Každá volitelná položka času má význam intervalu času během doby, při které banner kanálu 

zůstává  na změněné obrazovce kanálu. Doba je v rozmezí 1, 3, 6, 9, 12 a 15 sekund. 
 
Místní čas/GMT (Local Time/GMT) 
Zvolte typ nastavení času.  
Tlačítky LEVÝ/PRAVÝ zvolte Local Time nebo GMT. Stiskněte tlačítko DOLŮ pro přesun na položku 
nastavení času.  
 
Místní čas  
Místní čas lze nastavit v souladu s Vaší polohou.  
1. Tlačítky NAHORU/DOLŮ nastavte rok, měsíc a datum. Zobrazí se informační okno kalendáře. Rok 

zvolíte tlačítky SUBT (červené) a ZELENÉ. Měsíc nastavíte tlačítky ŽLUTÉ a INFO (modré). 
Tlačítky NAHORU/DOLŮ nebo tlačítky LEVÝ/PRAVÝ nastavíte datum.  

2. Tlačítky NAHORU/DOLŮ nastavíte hodinu a minuty. Pole přesunete tlačítky LEVÝ/PRAVÝ.  
3. Stisknutím tlačítka OK se zvolený čas stane platným. 
 
GMT 
Tlačítky NAHORU/DOLŮ nastavíte aktuální časové pásmo ze standardního času. Stiskněte tlačítko 
OK.  Při stisknutí tlačítka NAHORU/DOLŮ  se časové pásmo posune o 30 minut.  
 
3 Ovládání zámku (Lock Control) 
1. Tlačítky NAHORU/DOLŮ v nabídce „Set list“ vyberte Lock Control a stiskněte tlačítko OK.  
2. Tlačítky NAHORU/DOLŮ zvolte jednu z následujících položek: Menu Lock, Parental Lock, 

Receiver Lock nebo Change PIN Code. Stiskněte tlačítko PRAVÝ pro přesun do roletového menu.  
 
Zámek pro menu (Menu Lock) 
Viz obrázek na str. 55  orig. návodu 
Jestliže už je „Menu Lock“ nastaven je PIN kód nezbytný pro nastavení editace seznamu kanálů a 
nastavení systému. Pro nastavení „Menu Lock“ stiskněte tlačítko NAHORU/DOLŮ, vyberte „Locked“ 
(uzamknutý) a stiskněte tlačítko OK.  
 
Dětská pojistka (Parental Lock) 
Viz obrázek na str. 55  orig. návodu 
Když změníte  “Parental Lock” na “On” nebo “Off” může/nemusí kanál služby získat nastavené 
hodnoty. Při volbě ON můžete potřebovat PIN kód pokaždé, kdy zvolíte zámek pro kanálový program  
- jako jste nastavil v kontrole kanálu. Jestliže  zvolíte OFF můžete sledovat všechny kanály bez 
vkládání PIN kódu.  
 
Zámek přijímače (Receiver Lock) 
Viz obrázek na str. 55  orig. návodu 
Jestliže zvolíte “On”, budete muset vložit PIN kód pokaždé, když spustíte přijímač z pohotovostního 
režimu.  
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Změna kódu PIN (Change PIN Code) 
Viz obrázek na str. 55  orig. návodu 
Můžete změnit PIN kód ze standardního 0000. Nový PIN nezapomeňte, protože byste neměl přístup 
k jakékoliv funkci, pro kterou je požadovaný.  
Heslo pro dětskou pojistku a pro zámek přijímače lze nastavit současně.  
1. Číselnými tlačítky na dálkovém ovladači vložte současný PIN kód.  
2. Ve zvýrazněném poli „new PIN code“ vložte nový PIN. 
3. Pro ověření nového PIN kódu vložte nový kód do zvýrazněného pole „confirm PIN code“. Po zadání 

správného PIN kódu se zobrazí zpráva “Success”. 
 
Pozn.: 
• Jestliže zapomenete PIN stiskněte postupně tlačítka: ČERVENÉ → ZELENÉ → ŽLUTÉ→ MODRÉ.  
PIN kód se změní na 0000.   
 
4 Display 
Viz obrázek na str. 56  orig. návodu 
1. Tlačítky NAHORU/DOLŮ v nabídce „Setup list“ označte Display a stiskněte tlačítko OK.  
2. Tlačítky NAHORU/DOLŮ zvolte jednu z následujících položek: Screen Type, Menu Transparency, 

SCART Output, SPDIF Output, RF Kanál, RF Mode nebo TV Type. Stiskněte tlačítko RIGHT pro 
přesun do odpovídajícího roletového menu. 

 
Typ obrazovky (Screen Type) 
Viz obrázek na str. 56  orig. návodu 
Jestliže máte televizor s obrazovým nastavením 4:3 a přenos je v 16:9, můžete zvolit 4:3 letterbox, 4:3 
celá obrazovka, 16:9 celá obrazovka. 
Zvolte poměr stran TV, který je připojený k přijímači a stiskněte tlačítko OK.  
 
Pozn.: 
• Celá obrazovka vyplní obrazovku ale odstraní některé informace na levé a pravé straně.  
• Letterbox poskytne kompletní obraz, ale nechá černá pole v horní a spodní části obrazovky.   
• Snadný výběr typu obrazovky provedete stisknutím tlačítka P.SIZE na dálkovém ovladači.  
 
Průhlednost menu (Menu Transparency) 
Viz obrázek na str. 56  orig. návodu 
Od 20% do 100% poskytne variabilní průhlednost obrazovce Video a OSD. Průhlednost se nastaví 
tlačítky NAHORU/DOLŮ. 
 
Audio/Video výstup (A/V Output) 
Viz obrázek na str. 56  orig. návodu 
Zvolte podle podpory Vašeho TV vstupu: SCART-RGB, SCART-CVBS, S-VHS. 
 
S/PDIF výstup (S/PDIF Output) 
Viz obrázek na str. 57  orig. návodu 
Při použití  S/PDIF Output můžete poslouchat digitální audio Dolby 5.1 kanál. 
1. Při volbě OFF - digitální audio nebude výstupní.  
2. Při volbě PCM - nezipované digitální audio je výstupní přes S/PDIF. 
3. Při volbě Dolby Digital. Jestliže je aktuální kanál Dolby audio kanál, zipovaný Dolby stream je 

výstupní přes S/PDIF. 
  
Typ TV (TV Type) 
Viz obrázek na str. 57  orig. návodu 
Zvolte Váš typ TV. Tlačítky NAHORU/DOLŮ vybírejte z:  Multi, NTSC, SECAM nebo PAL, stiskněte 
tlačítko OK.  
 
RF kanál (RF Channel) 
Viz obrázek na str. 57  orig. návodu 
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Zvolte tuto možnost jestliže musíte změnit RF kanál. Tlačítky NAHORU/DOLŮ vyberte UHF kanál, 
který se pohybuje  od 21 do 69.  
 
RF režim (RF Mode) 
Viz obrázek na str. 58  orig. návodu 
Zvolte režim RF. Zobrazení obrazu bez zvuku může znamenat, že je režim RF špatně nastavený. 
Zvolte režim RF a stiskněte tlačítko OK.  
 
Pozn.: 
• RF režim: PAL BG, PAL I, PAL DK, SECAM L, NTSC M 
 
 
5 Systémové informace (Systém information) 
Viz obrázek na str. 58  orig. návodu 
Zobrazí tyto systémové informace: název modelu, poslední aktualizaci, S/W, H/W, Loader version, 
C.A. 
Tlačítky NAHORU/DOLŮ v nabídce „Setup list“ zvolte „System Information“ a stiskněte tlačítko OK.  
 
6 Obnova výrobního nastavení (Factory Reset) 
Viz obrázek na str. 58  orig. návodu 
Tlačítky NAHORU/DOLŮ v nabídce „Setup list“ zvolte „Factory Reset“. 
Tuto volbu používejte pouze pokud musíte spustit kompletní instalaci úplně znovu. Jestliže budete 
pokračovat, veškerá předchozí nastavení a všechny kanály budou odstraněny. Zavedou se standardní 
data. Při stisknutí tlačítka OK  se zobrazí potvrzovací okno. 
Jestliže chcete obnovit nastavení stiskněte tlačítko OK, nebo stiskněte tlačítko EXIT pro odchod 
z tohoto menu.  
 
7 Použití RMCS (RMCS Usage) 
Viz obrázek na str. 59  orig. návodu 
S touto funkcí lze dálkově připojit přijímač k Ethernetu. Při nastavení ON můžete používat funkce 
RMCS.  
1. Tlačítky NAHORU/DOLŮ v nabídce „Setup list“ zvolte „RMCS Usage“ a stiskněte tlačítko OK.  
2. Stiskněte tlačítko RIGHT pro přesun do odpovídajícího roletového menu. 
3. Dálkové nastavení zvolíte tlačítky  NAHORU/DOLŮ, zvolte ON, poté stiskněte tlačítko OK.  
 
8 Analogový PVR/DVR – možnost volby 
Viz obrázek na str. 59  orig. návodu 
S touto funkcí můžete nastavit nahrávání analogového videorekordéru a digitálního videorekordéru.  
Analogový PVR umožňuje nahrávat audio a video signály na HDD, když přijímá externí audio a video 
signály. Existují 2 analogové signály: Video a Audio.  
DVR umožňuje uložení audio a video signálů nahraných s externí kamerou na HDD.  
1. Tlačítky NAHORU/DOLŮ v nabídce „Setup list“ zvolte Analog PVR/DVR Option a stiskněte tlačítko 

OK.  
2. V informačním okně "Analog PVR/DVR Option“ tlačítky LEVÝ/PRAVÝ zvolte Analog PVR, DVR 

Option nebo Off a stiskněte tlačítko OK.  
3. Když se zobrazí zvolený seznam stiskněte tlačítko NAHORU/DOLŮ a proveďte nový výběr.  
 
Pozn.: 
• Jestliže při nahrávání používáte oba tunery nelze nahrávat s DVR nebo s analogovým PVR.  
 
• Analogový videorekordér (Analog PVR) 
Video kvalita analogového PVR  (Analog PVR Video Quality) 
Viz obrázek na str. 59  orig. návodu 
S touto funkcí lze nastavit velikost analogových dat. Existují 3 volby velikosti:  Standard, High (Vysoká) 
a Very High (Nejvyšší). „Very High“ je největší a poskytuje nejvyšší kvalitu.  
Tlačítky NAHORU/DOLŮ zvolte požadovanou položku a stiskněte tlačítko OK. 
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• Jestliže je velikost HDD 10 GB, je dostupný čas pro uložení následující:  
Standard: 20 hodin při 140Kbps. 
Vysoká: 9 hodin při 300Kbps. 
Nejvyšší: 6 hodin při 450Kbps. 
 
Video typ analogového PVR (Analog PVR Video Type) 
Viz obrázek na str. 60  orig. návodu 
S touto funkcí lze nastavit typ analogových dat. Existují 2 možnosti: PAL a NTSC.  
Tlačítky NAHORU/DOLŮ zvolte požadovanou položku a stiskněte tlačítko OK. 
 
• DVR = Digitální videorekordér 
Video kvalita DVR  
S touto funkcí lze nastavit velikost Video dat.  Existují 3 volby velikosti:  Standard, High (Vysoká) a 
Very High (Nejvyšší). „Very High“ je největší a poskytuje nejvyšší kvalitu.  
Tlačítky NAHORU/DOLŮ zvolte požadovanou položku a stiskněte tlačítko OK. 
 
Pozn.: 
Viz obrázek na str. 60  orig. návodu 
• Jestliže je velikost HDD 10 GB, je dostupný čas pro uložení následující:  
Standard: 20 hodin při 140Kbps. 
Vysoká: 9 hodin při 300Kbps. 
Nejvyšší: 6 hodin při 450Kbps. 
 
 
DVR Video typ 
Viz 1. obrázek na str. 61 orig. návodu 
S touto funkcí můžete nastavit typ dat pro Video. Existují 2 možnosti: PAL a NTSC.. Tlačítky 
NAHORU/DOLŮ zvolte požadovanou položku a stiskněte tlačítko OK. 
 
DVR Běžné nahrávání (Normal Recording) 
Viz 2. obrázek na str. 61 orig. návodu 
Tato funkce je určena k nastavení typu nahrávání během DVR nahrávání. Existují 3 typy záznamu: 
OFF, Nepřetržitý záznam (Continuous Rec) a plán nahrávání (Schedule Rec.). DVR nelze použít pro 
nahrávání pokud je zvoleno OFF. 
Stiskněte tlačítko NAHORU/DOLŮ, označte požadovanou položku a stiskněte tlačítko OK. 
• OFF: nahrávací funkce DVR není dostupná 
• Nepřetržitý záznam: informační okno DVR Data Size se zobrazí, jestliže stisknete tlačítko OK. 

V tomto informačním okně určete kapacitu používaného harddisku během DVR nahrávání. Při 
nastavení „Nepřetržitý záznam“ můžete nahrávat pořád. Jestliže nahrávky  překročí určenou 
kapacitu harddisku, záznam se přetočí a nahrávání začne znovu. 

 
DVR Nahrávání událostí (Event Recording) 
Viz 3. obrázek na str. 61 orig. návodu 
 S touto funkcí lze nahrávat „With Event“ (S událostí) během DVR nahrávání. Jestliže funkci nastavíte 
na „ON“ nahrávání probíhá automaticky po označenou dobu, když je událost zjištěna externím 
senzorem. Při nastavení na „OFF“ se událost nenahraje. 
Stiskněte tlačítko NAHORU/DOLŮ, označte požadovanou položku a stiskněte tlačítko OK. 
 
Pozn.: Při označení „ON“, Doba nahrávání, typ senzoru se zobrazí v informačním okně. 
1. Stiskněte tlačítko NAHORU/DOLŮ pro označení požadovaných položek. 
Doba nahrávání: nastaví čas nahrávání po té,  co se vyskytne událost. 
Typ senzoru: vybere typ externího senzoru. 
2. Stiskněte tlačítko LEVÝ/PRAVÝ pro nastavení a poté stiskněte tlačítko OK. 
 
DVR Odstranění všech dat (Delete All Data) 
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Viz obrázek na str. 62 orig. návodu 
Tato funkce umožňuje výmaz všech zaznamenaných dat. Pokud funkci nastavíte na „YES“ všechna 
data budou vymazána. Jestliže stisknete tlačítko OK objeví se informační okno bez vymazání. Jestliže 
stisknete tlačítko OK vymaže se soubor. 
 
4.6 Pomůcka  
 
1 Hra (Game) 
Viz obrázek na str. 63 orig. návodu 
Stisknutím tlačítka OK se přesunete to složky GAME v seznamu souborů. Pro hraní hry zvolte složku 
GAME na harddisku.  
 
2 Ukázka (Demonstration) 
Viz obrázek na str. 63 orig. návodu 
Tlačítky NAHORU/DOLŮ zvolte položku Demonstration v nabídce “Utility” a stiskněte tlačítko OK. 
Zobrazí se funkce „automatická operace” (Automatic Operation). Stiskněte tlačítko EXIT pro odchod z 
funkce “automatická operace”. 
 
3 Kalendář (Calendar ) 
Viz obrázek na str. 63 orig. návodu 
Tlačítky NAHORU/DOLŮ zvolte položku “Calendar” v nabídce “Utility“ a stiskněte tlačítko OK. Zobrazí 
se kalendář. 
 
4 Kalkulačka (Calculator) 
Viz obrázek na str. 63 orig. návodu 
Tlačítky NAHORU/DOLŮ zvolte položku “Calculator” v nabídce “Utility”  a stiskněte tlačítko OK. 
Zobrazí se kalkulačka. 
 
5 Zoom / Přiblížení 
Viz obrázek na str. 64  orig. návodu 
Tlačítky NAHORU/DOLŮ(UP/DOWN) zvolte “Zoom” v nabídce “Utility”  a stiskněte tlačítko OK. 
Zobrazí se bílý rámeček. 
• Tlačítky ČERVENÉ/ZELENÉ, LEVÉ/PRAVÉ zvolte velikost a pozici videa, které chcete rozšířit a 
stiskněte tlačítko OK. Můžete vidět rozšířené video. 
• Stlačte tlačítko „ŽLUTÉ“ - pouze ve video; můžete vidět bílý rámeček. 
• Stlačte tlačítko EXIT - pouze ve video; můžete vidět bílý rámeček. 
• Stlačte tlačítko EXIT  pro odchod z rozšířeného videa. 
• ČERVENÉ: rozšíří velikost. 
• ZELENÉ: zmenší velikost. 
 
 
4.7 Standardní rozhraní 
Viz obrázek na str. 65  orig. návodu 
Nabídky jsou poskytovány modulem CA (Conditional Access) a jeho čipovou kartou.  
Váš přijímač je vybaven 2 sloty Standardního rozhraní, které přijímají PCMCIA moduly Typ 1 i Typ 2 
(viz obrázek) Zapojte odpovídající modul spolu s platnou čipovou kartou (smart card).  Poté budete mít 
přístup k příslušným zakódovaným a placeným službám.  
Vložte čipovou kartu do modulu standardního rozhraní a tento modul do slotu/otvoru za klapku na 
předním panelu.  
Moduly standardního rozhraní a čipové karty určí ty programy, které lze odkódovat. Přijímač podporuje 
dva sloty standardního rozhraní takže můžete vložit 2 odlišné moduly; automaticky poskytuje přístup 
k oběma službám. 
Každá čipová karta obsahuje detaily o Vašem předplatném. Váš nárok můžete sledovat přes nabídku 
COMMON INTERFACE za použití tlačítka MENU, jako je uvedeno na obrázku. 
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1. Stiskněte tlačítko MENU a vyberte „Common Interface“, Slot1 a Slot2 se zobrazí na obrazovce a 
zobrazí se menu. Jestliže použijete Slot1 pro Irdeto, uvidíte na obrazovce „Irdeto“. Jestliže použijete 
Slot2 pro Viaccess, uvidíte na obrazovce „Viaccess“. Zvolte položku a uvidíte informace o kartě. 
Stiskněte tlačítko EXIT pokud si přejete odchod z této nabídky.  

2. Jestliže do přijímače vložíte čipovou kartu s CAM a zapnete přijímač, uvidíte ikonu „CAM Initializing 
icon“ v horní části obrazovky.  

3. Pokud čipovou kartu nevložíte, zobrazí se zpráva “Insert the valid smart card” (Vložte platnou 
čipovou kartu). Jestliže do modulu standardního rozhraní vložíte čipovou kartu můžete sledovat 
označený kanál. 

 
Pozn.: Viz obrázek na str. 66 orig. návodu 
CAM (Conditional Access Module) and Smart Card (Čipová karta) 
!Výstraha! Nezapojujte do hlavního přívodu kabel pokud jste nedokončil všechna připojení! 
 
Jestliže chcete sledovat zakódované vysílací kanály musíte si zakoupit moduly (CAM) a čipové karty z prodejního 
oddělení poskytovatele služeb. Nicméně vysílací kanály od poskytovatelů mnohonásobných služeb vyžadují 
mnohonásobné moduly a čipové karty. Příjemci, kteří mají pouze moduly a karty poskytnuté od jednoho 
poskytovatele služeb mohou sledovat několik vysílacích kanálů od tohoto poskytovatele. 
Podívejte se prosím na návody poskytnuté poskytovateli služeb pro více informací, protože moduly a čipové karty 
mají unikátními nabídky, bez ohledu na menu dané přijímačem.  
Sledování kanálu "Free-To-Air" je dostupné bez ohledu na CAM a čipové karty.  
Protože poskytovatelé služeb stahují nové informace na čipové karty, ti, kteří mají CAM a čipové karty by vždy měli 
dát čipové karty do správných slotů.  
 
 
5. PRŮVODCE NAHRÁVACÍM SOUBOREM  
 
5.1 Nahrávání  
 
1 Hlavní nahrávání (General Recording) 
Viz obrázek na str. 67 orig. návodu 
Stiskněte tlačítko RECORD pro nahrání současně vysílaného programu. Zobrazí se ikona nahrávání. 
Tlačítkem STOP ukončíte nahrávání.  
 
2 Multi-kanálové nahrávání (Multi-Channel Recording) 
Viz obrázek na str. 67 orig. návodu 
Jestliže při nahrávání změníte kanály a stisknete tlačítko RECORD začne se nahrávat. Můžete nahrát 
až 6 kanálů současně stejným způsobem, který je popsán výše.  
 
Zastavení nahrávání (To stop recording) 
Viz obrázek na str. 67 orig. návodu 
Stisknutím tlačítka STOP se zobrazí informační okno aktuálně nahrávaných kanálů.  
Tlačítkem NAHORU/DOLŮ v informačním okně zvolte kanál, který se má zastavit. Stiskněte znovu 
tlačítko NAHORU/DOLŮ a vyberte další kanály. 
Až skončíte výběr kanálů, které se mají zastavit, stiskněte tlačítko STOP. Nahrávání označených 
kanálů se zastaví.  
 
Pozn.: 
• Můžete nahrávat až 6 kanálů současně. Jestliže je rychlost přenosu nahrávání příliš vysoká může se nahrávání 
automaticky ukončit.  
• Jestliže chcete zkontrolovat informace souboru během nahrávání stiskněte MODRÉ tlačítko a zkontrolujte banner.  
• V menu PVR RECORD můžete změnit nastavení nahrávání během nahrávání.  
 
3 Nahrávání v analogovém PVR/DVR (Analog PVR/DVR Recording) 
Více informací o nastavení nahrávání analogového PVR a DVR naleznete v kapitole 4. Průvodce 
hlavní nabídkou - 4.5 Nastavení systému - 8. Analogový PVR/DVR tohoto návodu. 
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5.2 Seznam souborů  
S touto funkcí lze řídit soubory a adresáře nahrané na HDD. Více informací o seznamu souborů 
naleznete v kapitole 4. Průvodce hlavní nabídkou - 4.4 PVR - 1. Seznam souborů tohoto návodu. 
 
5.3 Rychlé přetáčení  
(Fast Forward and Rewind) 
Viz obrázek na str. 68 orig. návodu 
Funkce rychlého přetáčení umožňují sledovat přední, zadní, nebo jakoukoliv požadovanou část 
souboru.  
1. Pro prohlížení přední části stiskněte tlačítko FF na dálkovém ovladači.. Pro prohlížení zadní části 

stiskněte tlačítko REW na dálkovém ovladači.  
2. Obrazovka se posune, když se náležité symboly zobrazí nahoře vpravo. 
3. Pro přetáčení v rychlejší rychlosti stiskněte znovu odpovídající tlačítko. Rychlost lze řídit volbou ze 3 

různých rychlostí: 2x, 4x a 8x. 
4. Stiskněte tlačítko PLAY na požadovaném místě pro přehrání v zaznamenané rychlosti. 
 
 
5.4 Rychlé hledání 
(Quick Search) 
Viz obrázek na str. 68 orig. návodu 
Na požadovanou pozici se můžete přesunout použitím banneru.  
1. Jestliže stisknete tlačítko MODRÉ na aktuálně hrající obrazovce, zobrazí se banner kanálu.  
2. Jestliže stisknete a na chvíli podržíte tlačítko LEVÝ/PRAVÝ, zatímco je banner zobrazen, přesune 

se ikona umístění podél postupového panelu.  
3. Jestliže uvolníte tlačítko LEVÝ/PRAVÝ na požadovaném místě, hraní začne v tomto bodě. 
 
5.5 Pomalý chod 
(Slow Motion) 
Viz obrázek na str. 69 orig. návodu 
Tuto funkci lze použít pro hraní v pomalejší rychlosti. 
1. Stisknutím tlačítka SLOW MOTION se obrazovka bude hrát v pomalejší rychlosti.  
2. Opětovným stisknutím tohoto tlačítka se obrazovka bude hrát v ještě pomalejší rychlosti. Existují 2 

různé rychlosti pomalého chodu: ½ a ¼.  
3. Stiskněte tlačítko STOP pro hraní v nahrané rychlosti.  
 
5.6 Rychlé převíjení 
(Quick REPLAY/FORWARD) 
Viz obrázek na str. 69 orig. návodu 
Stisknutím tlačítka QUICK REPLAY/FORWARD můžete přetáčet obrazovku tam a 4x rychleji. Po 
uvolnění tlačítka bude obrazovka přehrávat. 
 
5.7 Časový posun [Při sledování satelitního vysílání] 
(Time Shift /While watching Satellite Broadcasting/) 
Viz obrázek na str. 69 orig. návodu 
Jestliže je „Časový posun“ nastaven během sledování satelitního vysílání stiskněte jednou tlačítko 
REW pro přetočení současně hrající obrazovky a tlačítko Play/Pause pro pozastavení.  
Jestliže stisknete tlačítko  PLAY/PAUSE, obrazovka bude hrát odzadu, od místa, které bylo 
zastaveno.  
 
Pozn.:  
• Zatímco sledujete data časového posunu přijme se úplně stejná funkce jako je hlavní nahrávání.  
 
 
5.8 Funkce oznámení události [Během DVR nahrávání]  
(Event Notification Function – While DVR recording) 
Viz obrázek na str. 70 orig. návodu 
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Tato funkce oznamuje uživateli výskyt události, když je nastaveno „Event Recording“ (Nahrávání 
události).  Na obrazovce vložte telefonní číslo uživatele a e-mailovou adresu. Pokud se vyskytne 
událost (např.: nežádoucí vstup), je oznámena uživateli přes telefon. Zachycená obrazovka je poslána 
uživateli přes e-mail.  
 
 
5.9 Záložka 
(Bookmark) 
Viz obrázek na str. 70 orig. návodu 
Jestliže při hraní souboru AV stisknete tlačítko 0 zobrazí se „Progress for BOOKMARK“.   
1. Stiskněte tlačítko OK pro bližší určení, nebo odstranění záložky.  
2. Tlačítko NAHORU/DOLŮ použijte pro pohyb mezi záložkami.  
3. Tlačítkem ČERVENÉ zvolte A-B opakování. Jedním stisknutím tlačítka ČERVENÉ se nastaví 

začátek. Dalším stisknutím se nastaví konec. Ještě jedním stisknutím tlačítka se zahájí sada 
opakování A-B. 

4. Stiskněte ZELENÉ tlačítko a určete, zda chcete použít A-B opakování.  
5. Stiskněte ŽLUTÉ tlačítko, kterým vymažete všechny záložky.  
 
 

6. DIVX & PRŮVODCE PREZENTACÍ SNÍMKŮ 
 
6.1 DivX 
Viz obrázek na str. 71 orig. návodu 
Formát PC souboru DivX  můžete vidět na kabelovém přijímači. 
1 Změňte PC soubor DivX za použití poskytnutého programu „Converter Program“ (Změna může trvat 

nějaký čas, záleží na velikosti souboru). 
- Můžete si stáhnout „DivX Converter Program“ z poskytnutého CD nebo z internetové stránky. 

2 Když je přeměna dokončena vytvoří se soubory DVX a TRF. 
- Soubor DVX je informačním souborem.  
- Soubor TRF je datovým souborem.  

3 Zkopírujte převedený soubor (DVX, TRF) z harddisku za použití USB. Pro více informací se 
podívejte do kapitoly 4. Průvodce hlavní nabídkou - 4.4 PVR - 5. USB připojení tohoto návodu. 

4 Ukončíte-li USB připojení můžete vidět přenesený soubor DivX ze seznamu souborů v nabídce PVR.  
5 Jestliže stisknete tlačítko OK můžete vidět soubor DivX.  
6 Soubor mp3 a další nahrané soubory můžete sledovat prostřednictvím „Group Play“ nebo „Normal 

Play“. 
 
 
 
6.2 Prezentace diapozitivů 
Viz obrázky na str. 72 orig. návodu 
Každý soubor obrázků můžete vidět jeden po druhém.  
 
1 Zkopírujte obrazové soubory (JPG, BMP) z PC za použití USB. Více informací najdete v kapitole  

4. Průvodce hlavní nabídkou - 4.4 PVR - 5. USB připojení tohoto návodu. 
2 Obrazové soubory můžete vidět v seznamu souborů (File List) v seznamu nabídek (Menu List).  
3 Pokud chcete použít obraz jako pozadí během hraní rádiového kanálu souboru MP3, stiskněte 

tlačítko OK pro přeměnu označeného obrazu na obraz pozadí.  
4 Stiskněte ČERVENÉ tlačítko pro přidání seznamu prezentace diapozitivů (Slide Show List). Pokud 

stisknete MODRÉ tlačítko zobrazí se informační menu seznamu prezentace diapozitivů.  
5 Pokud stisknete ČERVENÉ tlačítko ze seznamu souborů v nabídce PVR, obrázky budou vybrány 

jako skupina.  
6 Pokud stisknete MODRÉ tlačítko zobrazí se seznam prezentace obrázků. 

- Stiskněte znovu MODRÉ tlačítko pro spuštění prezentace diapozitivů. Stiskněte tlačítko EXIT pro 
zavření.  
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- Pokud stisknete ŽLUTÉ tlačítko ze seznamu prezentace diapozitivů, zobrazí se okno pro 
nastavení. Můžete nastavit: Prezentační soubor (všechny/označené), Velikost (nezmenšená/zadní), 
Čas (2sec.~10sec) a Opakování (on/off). 

 
 
 
7. RMCS PRŮVODCE (Možnost volby) 
 
RMCS (Dálkově řízený monitorovací systém) je software, který může dálkově řídit přijímač přes 
Ethernet.  Jestliže chcete použít funkci RMCS musíte ji nastavit v menu. Více informací o nastavení 
RMCS naleznete v kapitole 4. Průvodce hlavní nabídkou - 4.5 Nastavení systému - 7. RMCS 
použití tohoto návodu. 
 
7.1 Instalace přijímače 
Instalace hardware přijímače je dokončena připojením k video signálům (NTSC nebo EIA camera atd.) 
a ke kabelové síti. Prosím přečtěte si následující doporučení pro efektivní management a nejlepší 
funkci.  
 
!Výstraha! 
• Přijímač může špatně fungovat pokud je umístěn příliš blízko k ostatnímu externímu vybavení, nebo 
pokud je instalovaný v prostoru bez ventilace. Přijímač instalujte tam, kde lze udržovat odpovídající 
teplotu a vlhkost.  
Teplota : 0 ~ 40 °C 
Vlhkost : 20 ~ 80 % RH 
 
1 Připojení k LAN 
Připojte přijímač k Internetu za použití kabelu UTP (Unshielded Twisted Pair). Délka použitého UTP 
kabelu nesmí překročit 100 m. Délka UTP kabelu může být kratší, záleží na instalačním prostředí.  
Měl byste použít standardní UTP kabel. Během instalace se doporučuje použít ocelovou trubku pro 
zamezení vzniku ohně. Na přijímač nepokládejte žádné břemeno, zkontrolujte pokyny.  
Nastavení pro typ kabelu uvnitř přijímače je vykonáno automaticky. 
Při připojování k PC nebo HUB lze bez rozdílu použít přímý nebo přechodový kabel. 
Může automaticky snímat 10/100 Based-T a Full/Half Duplex. 
 
 
7.2 RMCS vyhledávač 
Viz obrázek na str. 74 orig. návodu 
Vyhledávač RMCS poskytnutý v CD zobrazuje specifickou MAC adresu s vyhledáváním přijímače 
v místní síti. Dovoluje Vám to nastavit hlavní nastavení v přijímači provedením režimu administrátora. 
Vyhledávání za použití prohlížeče RMCS by mělo být provedeno ve stejné síti. Jestliže chcete změnit 
hodnoty nastavení přijímače ve WAN měl byste použít režim administrátora webu připojením se 
na Internet Explorer. Pro toto nastavení musí být dokončena konfigurace sítě přijímače. 
 
1 Přímé spojení přijímače k PC  
Připojte přijímač k PC za použití přímého nebo přechodového kabelu. 
 
2 Připojení  přijímače k PC za použití HUB 
Připojte přijímač k PC za použití přímého nebo přechodového kabelu přes HUB.  
 
3 RMCS vyhledávač  
Viz obrázky na str. 75 orig. návodu 
 
1. Připojte přijímač ke zdroji napájení a spusťte RMCS vyhledávač po té, co je PC a přijímač připojen 

ke stejné síti. Jak je zobrazeno na následujícím obrázku zobrazí se všechny MAC adresy přijímače 
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na stejné síti. Zavádění zabere okolo minuty. Pokud se MAC adresy nezobrazí v RMCS vyhledávači 
klepněte na tlačítko Refresh (Obnovit) pro restartování.  

2. Pokud kliknete na MAC adresu požadovaného serveru po zkontrolování MAC adres zobrazených ve 
vyhledávači RMCS objeví se okno pro přihlášení do systému jako na následujícím obrázku.  

3. Vložte účet administrátora, heslo a klepněte na tlačítko OK. Standardní ID a heslo je následující:  
Jméno uživatele (User Name): root 
Heslo (Password): pass 

4. Pokud je vložena správná ID a heslo, režim administrátora se uskuteční následovně a aktivuje se 
okno síťového nastavení. Až se dokončí síťové nastavení  klepněte na tlačítko Save.  

 
Pozn.: Viz obrázek na str. 76 orig. návodu 
• Jestliže je specifický port uzavřen díky firewallu, nemusí se MAC adresa zobrazit. V tomto případě otevřete 
nastavení portu přenosu dat (UDP : 12344) vyhledávače RMCS. (Obraťte se na administrátora sítě).    
• Jestliže pro připojení nastavíte administrátora PC a přijímač přímo, bez HUB  nebo směrovače, a jestliže je síťová 
deska rychlosti přenosu PC 100Mbps, prohlížeč RMCS nemusí rozpoznat přijímač. Změňte rychlost síťového 
přenosu PC na 10Mbps. 
Control Panel -> Network and Dial-up 
Connections -> Local Area Connection -> 
Properties -> Configure -> Advanced -> 'OK' 
 
 
7.3 Režim „Administrátor“  
V režimu administrátora můžete nastavit hlavní nastavení, jako je síť a video. Jestliže je administrátor 
PC a přijímač na stejné síti, když se je spuštěn RMCS vyhledávač, objeví se režim administrátora 
RMCS. Použijte režim administrátora webu, který se zobrazí po připojení přijímače přes režim 
administrátora RMCS nebo Internet Explorer. Pokud není administrátor PC a přijímač na stejné síti 
můžete použít režim administrátora webu. Když používáte režim administrátora webu měl byste se 
k přijímači připojit přes Internet Explorer. V tomto bodě musí být konfigurace sítě přijímače již 
dokončena. Proto byste měl použít režim administrátora RMCS provádějící vyhledávač RMCS 
v počátečním nastavení.  
 
 
1 RMCS - režim administrátor  
Viz obrázek na str. 77 orig. návodu 
Režim administrátora RMCS lze použít pouze, když je administrátor PC a přijímač na stejné síti. Jestli 
klepnete na adresu MAC vykonávající vyhledávač RMCS a vložíte přesnou informaci výpočtu, okno 
režimu administrátora RMCS se zobrazí tímto způsobem (Podívejte se do „Vyhledávač RMCS“ tohoto 
návodu). V tomto režimu můžete nastavit síť (Network), snímač (Sensor), video a uživatele (User). 
Jestliže chcete přijmout nastavenou hodnotu do přijímače klikněte na tlačítko Save. 
 
Položka Popis 
Reboot Restartuje přijímač. Protože není napojen na přijímač během restartování musíte zavřít 

Internet Explorer a restartovat po minutě. 
Default Spustí všechny počáteční hodnoty nastavení na standardní nastavení (z výroby). Po 

nastavení výchozích hodnot budete muset znovu vložit konfiguraci sítě pokud se chcete 
připojit na přijímač přes Internet Explorer. 

Save Uloží nastavení do přijímače. Jestliže chcete přijmout nastavení do přijímače musíte 
restartovat.  

Close Zavírá administrativní režim RMCS. 
 
2 Režim administrátora webu (Web Admin Mode) 
Viz obrázek na str. 78 orig. návodu 
Jestliže chcete pracovat v režimu administrátora webu, připojte se k přijímači přes Internet Explorer. 
Pro tuto činnost musí být nastavena konfigurace sítě. Jestliže administrátor PC a přijímače nejsou na 
stejné síti nemůžete použít režim administrátora RMCS. V tomto případě byste měl použít režim 
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administrátora webu, ve kterém můžete nastavit síť (Network), snímač (Sensor), video a uživatele 
(User). Jestliže chcete přijmout nastavenou hodnotu do přijímače klikněte na tlačítko Apply.  
 
Položka Popis 

Reboot Restartuje přijímač. Protože není napojen na přijímač během restartování, zavřete 
Internet Explorer a restartujte po minutě.  

Apply Uloží nastavení do přijímače. Jestliže chcete přijmout nastavení do přijímače musíte 
restartovat. Protože není napojen na přijímač během restartování, zavřete Internet 
Explorer a restartujte po minutě. 

Refresh Čte nastavení uložená v přijímači a znovu je provede. 
Viewer  Přesun na stránku prohlížeče RMCS. 
 
 
3 Nastavení sítě (Network Setting) 
Viz obrázek na str. 79 orig. návodu 
Jestliže kliknete v režimu administrátora na položku Network v nabídce Properties, následující 
obrazovka se nezobrazí. Pomůže Vám nastavit hlavní nastavení. Jestliže není nastavení sítě řádně 
dokončeno, nelze provést nastavení přijímače na webu a odeslat obrazovku přes Internet Explorer. 
Proto se ujistěte, že vložíte následující informace odkazující se na administrátora sítě. Jestliže chcete 
přijmout nastavenou hodnotu do přijímače klikněte na tlačítko Save. 
 

Položka Popis 

IP Type 
Static : zvolte pokud je konfigurace sítě IP statický. (Public IP nebo Private IP) 
DHCP : zvolte pokud je konfigurace sítě přijímače DHCP. 
PPPoE : zvolte pokud je konfigurace sítě přijímače PPPoE. 

Server Name Nastaví název přijímače. Název přijímače se zobrazí v levém horním rohu obrazovky 
při připojení přes Internet Explorer. 

IP Address Vložení IP adresy. Měl byste vložit IP adresu na panelu adresy Internet Explorer, 
když vidíte obrazový přenos přes Internet Explorer.  

Subnet Mask Vloží Subnet Mask. 
Gateway Vloží Gateway. 

DNS Server 

Vloží adresu DNS serveru. DNS server připojí přijímač k DDNS serveru instalovaném 
v naší firmě, pokud operuje s DHCP nebo PPPoE. Měl byste vložit adresu DNS 
serveru, když spouštíte DHCP nebo PPPoE. Doporučuje se použít hodnotu 
nastavenou z výroby.  

TCP Port 
Nastaví port, na který se přenáší obraz z přijímače na Internet Explorer. Nastavení 
portu je použito pro různé síťové konfigurace, které zahrnují obcházení vestavěného 
firewallu v síti nebo specifickém portu 

Upgrade Port 
Nastaví port, na který budou přenášena aktualizovaná data. Nastavení portu je 
použito pro různé síťové konfigurace, které zahrnují obcházení vestavěného firewallu 
v síti nebo specifickém portu. 

HTTP Port 
Nastaví port, na který se přenáší soubor z přijímače na Internet Explorer. Nastavení 
portu je použito pro různé síťové konfigurace, které zahrnují obcházení vestavěného 
firewallu v síti nebo specifickém portu. 

Server 
Domain 

Jestliže je IP Typ nastaven na DHCP nebo PPPoE, zobrazený název domény 
v „Server Domain“ se může automaticky registrovat do DDNS serveru instalovaném 
v naší firmě. Můžete připojit přijímač s tímto názvem domény. Adresu domény můžete 
vložit na panelu adresy.  

 
 
Pozn.: 
• Protože existuje pro nastavení TCP Portu nebo HTTP Portu registrované číslo nenastavujte číslo portu, ale použijte 
standardní číslo (nastaveno z výroby). V případě, že síť používá směrovač, vložte odpovídající číslo.  
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4 Nastavení senzoru/snímače (Sensor Setting) 
Viz obrázek na str. 81 orig. návodu 
Jestliže kliknete v režimu administrátora (Admin Mode) na položku „Sensor“ v nabídce „Properties“ 
zobrazí se následující obrazovka. Pomůže Vám nastavit operaci senzoru, port pro senzor a poplašné 
zařízení. Jestliže si senzor povšimne pohybu, spustí se poplach. Zatímco sledujete obrazovku přes 
prohlížeč RMCS (RMCS Viewer) s administrátorem PC a uživatelským PC, pohyb obrazu se nahraje 
od 10 minut před  a 10 minut po té, co se poplach spustí. Jestliže chcete přijmout tato nastavení do 
přijímače klikněte na tlačítko Save.  
 

Položka Popis 
Enable Sensor 
(Aktivace senzoru) Nastaví operaci senzoru.  

Input Port 
(Vstupní port) 

Nastaví  „Normal Close/Open“ (Běžné Zavřít/Otevřít) senzoru (Podívejte se do 
návodu senzoru). 

Output Port 
(Výstupní port) 

Nastaví  „Normal Close/Open“ poplašného zařízení jako je signalizátor (Podívejte 
se do návodu poplašného zařízení). 

 
5 Nastavení video (Video Setting) 
Viz obrázek na str. 82 orig. návodu 
Jestliže v režimu administrátora kliknete na položku Video v nabídce Properties zobrazí se 
následující obrazovka. Pomůže Vám nastavit kvalitu a rozlišení obrazu a přizpůsobit velikost pro 
optimální prostředí sítě. Jestliže chcete přijmout tato nastavení do přijímače klikněte na tlačítko Save. 
 

Položka Popis 
Type (Typ) Kontroluje a automaticky zobrazí vstupní signál obrazu v souladu s vysílacím 

systémem tam, kde se má nainstalovat přijímač. 
Image Quality 
(Kvalita obrazu) 

Nastavení kvality obrazu. Pokud je  nastaveno na vysokou kvalitu je velikost dat 
větší. Proto kvalitu obrazu nastavte v souladu s prostředím sítě. 

Image Size 
(Velikost obrazu) 

Nastavte rozlišení (160x120, 320x240, 640x480). Pokud je  nastaveno na 
vysoké rozlišení je velikost dat větší.  Proto rozlišení nastavte v souladu 
s prostředím sítě. 

YUV Format Pokud je nastaven na 422, je kvalita obrazu vyšší a velikost dat obrazu je větší. 
Proto formát nastavte v souladu s prostředím sítě.  

Brightness (Jas) Kontroluje jasnost obrazovky (0~10000). 
 
6 Uživatelské nastavení (User Setting) 
Viz obrázek na str. 83 orig. návodu 
Jestliže v režimu administrátora (Admin Mode) kliknete na položku User v nabídce Properties 
zobrazí se následující obrazovka. Pomůže Vám nastavit pro přijímač uživatelskou ID a heslo, a heslo 
administrátora. Uživatelská ID a heslo se používá pro připojení přijímače na Internet Explorer a pro 
přenos pohybových obrazů. ID a heslo administrátora se může použít pro spuštění „Admin Mode“, 
zatímco se připojuje přijímač k Internet Explorer. Jestliže chcete převzít tato nastavení do přijímače 
klikněte na tlačítko Save.  
 
!Výstraha! 
Prozrazení totožnosti (ID) a hesla administrátora, nebo uživatele, může vést k porušení soukromí a ke 
změně nastavení. Uvědomte si, že se může blokovat přenos dat nebo vzniknout porucha.  
 
Položka Popis 

Delete  Odstraní účet uživatele. Účet administrátora nelze odstranit.  
Add Vkládá a přidává ID a heslo uživatele. Slovo “root” nelze použít pro název uživatelské 

ID. Vložte heslo, které má méně než 8 znaků a je kombinací abecedy a čísel.  Pozor  na 
rozlišování písma.  

Modify Upravuje ID a heslo administrátora/uživatele. Vložte heslo, které má méně než 8 znaků a 



 38 

je kombinací abecedy a čísel. Pozor  na rozlišování písma. 
 
 
7.4 RMCS prohlížeč (Web Application) 
Viz obrázek na str. 84 orig. návodu 
 
Když se připojíte k přijímači přes Internet Explorer (vložte adresu dříve nastavenou na Internetu 
Explorer) spustí se RMCS Viewer jako na následujícím obrázku. Ukazuje obraz, jehož velikost 
obrazovky je přeměna a automaticky přenesena s rozlišením, nastaveným v „Admin Mode“. Můžete 
hrát a uložit obrazy, které jsou přenášeny za použití RMCS Viewer. Můžete změnit nastavení 
přijímače, který je dálkově umístěný, za použití režimu administrátora webu. 
 
Jestliže je přenos obrazových dat přerušen/odpojen na více než 5 sekund, jako výsledek špatného 
síťového prostředí nebo připojením mnoha ostatních uživatelů, zobrazí se zpráva Disconnection 
(Odpojení).  Jestliže je rozlišení příliš vysoké, odpojení se může opakovat. Jestliže není přenos dat 
příliš kvalitní, nastavte rozlišení na nízkou hodnotu. Jestliže je displej obrazovky nastaven na méně 
než na 256 colors, obrazovka se nemusí řádně  zobrazit. Proto nastavte displej obrazovky na víc než 
na 16 bit (65536) color. 
 
1 RMCS funkční tlačítka prohlížeče 
Tlačítko Popis 
Small Změní rozlišení a velikost obrazovky na 160x120. 
Normal Změní rozlišení a velikost obrazovky na 320x240. 
Large 1 Změní rozlišení na 320x240 a velikost obrazovky na 640x480. 
Large 2 Změní rozlišení a velikost obrazovky na 640x680. 

Rec 
Zaznamená obrazovku, která je aktuálně přenášena na síť. Jestliže se přesunete na 
stránku režimu administrátora, nahrávání se zastaví. Pokud je „ActiveX Control“  během 
nahrávání stažena dalším PC mohlo by se nahrávání zastavit.  

Stop Zastaví nahrávání a hraje obrazovku, která je přenášena na síť. 
Play Hraje nahrané soubory. 
Admin Přesun na stránku administrativního režimu. 
  
2 Hrací chod obrázků 
Při stisknutí tlačítka Play se okno výběru cesty souboru zobrazí následovně. Standardní nastavení 
cesty souboru je C:\Program Files\Samsung Network Video Server. Cestu můžete upravit v „Record 
Folder“ režimu administrátora.  
Soubor otevřete kliknutím na tlačítko Open. Nahraný pohybový obraz bude hrát jako v následujícím 
obrázku. Až se soubor zastaví, nebo když kliknete na tlačítko Stop, změní se na síťovou obrazovku 
přenosu. Lze vybrat několik souborů současně. Pohybové obrazy hrají podle pořadí názvů souborů.  
 
• Číslo souborů, které můžete současně vybrat je limitováno do 100.  
• Protože přijímač používá specifický MJPEG formát je nemožné hrát soubory MJPEG vytvořené jinými médii.  
 
3 Režim administrátora webu (Web admin mode) 
Jestliže kliknete na režimu administrátora v prohlížeči RMCS můžete se přesunout na stránku Admin 
Mode následovně.  
Podívejte se do režimu administrátora v RMCS Searcher pro více informací. 
 
Pozn.: 
• Jestliže se připojíte na web s uživatelským účtem nemůžete se přesunout na stránku Admin Mode,  
protože nemáte autorizaci.  
• Jestliže je síťové prostředí špatné nebo je zde příliš mnoho dalších uživatelů nemusíte se  
Vám podařit přesunout na stránku Admin Mode.  
 
4 Režim administrátora webu – Funkce tlačítek 
Tlačítka Popis 
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Upgrade Aktualizuje přijímač do nejnovějších uživatelských programů. 

Reboot Znovu restartuje přijímač. Protože není připojen k přijímači během restartování, musíte 
zavřít Internet Explorer a restartovat po minutě. 

Apply 
Uloží nastavení do přijímače. Jestliže chcete přijmout nastavení do přijímače musíte 
restartovat. Protože není  připojen k přijímači během restartování, musíte zavřít Internet 
Explorer a restartovat po minutě. 

Refresh Znovu načte hodnoty uložené v přijímači. 
Viewer Přesun na stránku prohlížeče RMCS. 
 
 
7.5 RMCS prohlížeč (PC aplikace) 
 
1 Instalace CD  
Viz obrázky na str. 89 a 90 orig. návodu 
1. Když vložíte CD do CD zásuvky automaticky proběhne „InstallShield Wizard Program“. Zobrazí se 

následující obrazovky. Stiskněte tlačítko Next. Jestliže automaticky nezačne, spusťte soubor  
Setup. Exe. 

2. Nastavte instalační cestu programu. Cesta pro média soubory (pohybové obrazy, statické obrazy) je 
fixní. Nesnažte se ji změnit. Stiskněte tlačítko NEXT.  

3. Stiskněte tlačítko NEXT. 
4. Probíhá instalace. 
5. Po ukončení instalace se zobrazí následující obrazovka.   
 
2 Target Wizard 
Viz obrázek na str. 91 orig. návodu 
V síti lze změnit RMCS hodnoty za použití Target Wizard. Hodnoty nastavení změněná použitím 
Target Wizard se uloží v RMCS. Připojení mezi PC a RMCS se musí provést na stejné síti jako 
v následujících případech. Target Wizard je rozdělen na 4 části: levý displej serveru, horní položka 
nastavení, středová hodnota nastavení a tlačítka ve spodní části. Dole je původní obrazovka Target 
Wizard. MAC adresa RMCS, který je aktuálně připojený k síti, je zobrazena vlevo na displeji serveru.  
 
Pozn.:  Pokud je určitý port zavřený, díky firewallu nebo osobnímu firewall programu, MAC adresa se nemusí 
zobrazit. V tomto případě vložte nastavení přenosu dat portu (UDP : 12344) Target Wizard. 
 
Připojte tento produkt přímo k PC (Connect this product directly to a PC) 
Připojte produkt k PC kabelem LAN.  
 
Připojte tento produkt k PC přes HUB (Connect this product to a PC via a HUB) 
Připojte produkt k PC přes HUB za použití LAN. 
 
Target Wizard Login 
Viz obrázky na str. 92 a 93 orig. návodu 
Jestliže zvolíte MAC adresu serveru, který chcete nastavit, zobrazí se následující okno, do kterého 
vložíte ID a heslo administrátora.  
Vložte ID a heslo administrátora a stiskněte tlačítko OK. 
Standardní hodnoty: 
ID: root 
Heslo : pass 
Když je vloženo správná ID a heslo, aktivuje se obrazovka nastavení hodnoty sítě.  
 

Tlačítka Popis 
Refresh (Obnovit) Obnovte RMSC na stejné síti a hledejte znovu. 
WAN Vyhledejte RMSC, které není na stejné síti a registrujte ho v Target Wizard. 
Register 
(Registrovat) 

Zaregistruje vybraný RMSC do seznamu serveru. 
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Default (Standard) Změní hodnoty nastavení na hodnoty výrobního nastavení. Uvědomte si, že se 
všechny hodnoty nastavení změní. 

Save (Uložit) Uloží hodnoty nastavení do RMSC. Restartujte systém pro přijetí hodnot 
nastavení sítě v seznamu IP. 

Reboot 
(Restartovat) 

Restartování systému pro nastavení hodnot/y do produktu. Adresa MAC, nalevo, 
se ztratí během restartování, protože se systém odpojí od produktu. Pokud 
stisknete tlačítko Refresh (LAN) po 1 minutě, adresa MAC se znovu zobrazí. 
Všechny nastavené hodnoty budou odstraněny, jestliže restartujete systém bez 
kliknutí na tlačítko Save a neuložíte tyto hodnoty. Ujistěte se, že kliknete na 
tlačítko Save a uložíte nastavené hodnoty a znovu restartujete. 

Exit Zavře Target Wizard. 
 
3 Nastavení sítě (Network Setting) 
Jestliže zvolíte „Network“ mezi položkami Target Wizard, zobrazí se obrazovka pro nastavení sítě. 
Můžete zvolit položky související se sítí. Měl byste restartovat systém pro přijetí hodnot nastavení sítě 
do produktu.  

Tlačítka Popis 

IP Type 
Static IP: zvolte pokud je konfigurace sítě IP statický. 
DHCP: zvolte pokud je konfigurace sítě DHCP. 
PPPoE: zvolte pokud je konfigurace sítě PPPoE. 

Server Name (název 
serveru) 

Zvolte název RMCS. Název se zobrazí v titulcích prohlížeče RMCS. Název 
můžete zvolit dle vlastního uvážení (např.: kancelář, brána, atd.). 

IP Address Vložte adresu IP. Odkažte se na administrátora sítě. 
Subnet Mask Vložte Subnet Mask. Odkažte se na administrátora sítě. 
Gateway  Vložte Gateway. Odkažte se na administrátora sítě. 

DNS Server 

Vložte DNS server. DNS server vyhledává DDNS server (rmcskaon.com), 
jestliže se používá s DHCP nebo s PPPoE. Dále se používá pro vyhledávání 
SMTP serveru, který pošle pohybový obraz na e-mailovou adresu 
administrátora v případě, že nastane poplach.. 

TCP Port 

Nastavte port pro přijetí snímků z prohlížeče RMCS. Používá se pro různé 
síťové konfigurace, které zahrnují obcházení firewally chráněné síti nebo 
dalších specifických portů. Protože je zde registrované číslo portu, 
nenastavujte Vaše vlastní, použijte standardní číslo. V případě, že síťové 
prostředí používá směrovač, vložte  příslušné číslo (default: 20001). 

HTTP Port 

Nastavte port, když se používá pro přijímání souborů pro přenos obrazu 
spojující RMCS na webu.  Nastavení portu se používá pro různé síťové 
konfigurace, které zahrnují obcházení firewally chráněné síti nebo dalších 
specifických portů.  V případě, že síťové prostředí používá směrovač, vložte  
příslušné číslo (default: 80). 

E-mail Address Vložte e-mailovou adresu pro přijímání obrazových dat pokud nastane poplach. 

Server Domain 
Name 
 

Jestliže používáte DHCP nebo PPPoE, název domény je zobrazen na serveru. 
Název domény může být automaticky registrován v DDNS serveru, který je 
instalovaný v naší společnosti. Můžete se připojit na RMCS s tímto názvem 
domény. Adresu domény můžete vložit na panelu adresy. Vložte adresu 
domény do panelu adresy webového prohlížeče nebo do panelu IP adresy 
prohlížeče RMCS. 

 
4 Uživatelské nastavení 
Viz obrázek na str. 96 orig. návodu 
Jestliže zvolíte „User“ mezi položkami Target Wizard, zobrazí se obrazovka pro nastavení informací. 
Můžete nastavit ID a heslo administrátora nebo uživatele 
 

Tlačítko Popis 
Admin Nastaví ID a heslo administrátora. Heslo vyžaduje více jak jeden znak.   
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(Administrátor) 
User (Uživatel) Nastaví ID a heslo uživatele. Heslo vyžaduje více jak jeden znak.   
 
5 SMTP Nastavení 
Viz 1.obrázek na str. 97 orig. návodu 
Jestliže zvolíte „SMTP“ mezi položkami Target Wizard, zobrazí se obrazovka pro nastavení SMTP.  
 
 
6 Nastavení času 
Viz 2.obrázek na str. 97 orig. návodu 
Jestliže zvolíte „Time“ mezi položkami Target Wizard zobrazí se obrazovka pro nastavení NTP 
serveru. Můžete nastavit čas zobrazený na „Viewer screen channel“.  
Používá se k zobrazení přesného času, z produktu, pro polohu uživatele. Časová informace je poslána 
z NTP serveru.  
 
Pozn.: 
• NTP (Network Time Protocol)je standardním internetovým protokolem, který synchronizuje  
čas mezi počítači na síti. Resetuje čas v každém místě NTP serverového času.  
 
Tlačítko Popis 

NTP 
Server 

Vložte NTP server adresu. Jestliže nechcete tuto adresu vložit podívejte se do vnitřního 
serveru NTP.  

 
 
7 Nastavení Video 
Viz obrázek na str. 98 orig. návodu 
Jestliže zvolíte Video mezi položkami Target Wizard, zobrazí se obrazovka nastavení NTP serveru. 
Seřízením typu vysílání a velikosti dat přenášených za jednotku optimalizuje nastavení sítě.  
 

Tlačítko Popis 

Type (Typ) 

Nastavte vstupní signál obrazu v souladu s typem vysílacího přenosu, ve kterém je 
tento produkt instalovaný.  
NTSC 270 : NTSC 270,000 pixel 
NTSC 410 : NTSC 410,000 pixel 
PAL 270 : PAL 270,000 pixel 
PAL 410 : PAL 410,000 pixel 

Frame Rate  
(Rychlost 
přenosu obrazu) 

Nastavte rychlost přenosu pro obrazová data. Mohou se  přenášet v 1, 3, 5, 10, 
20, 25 a 30 snímků za sekundu. Nastavte odpovídající hodnotu v souladu se 
síťovým prostředím.  

Video Duality 
(Video kvalita) 

Nastavte kvalitu videa.  Čím je lepší kvalita obrazu, tím je nižší rychlost přenosu 
díky značné velikosti dat. Nastavte odpovídající hodnotu v souladu se síťovým 
prostředím.  

Resolution 
(Rozlišení) 

Nastavte rozlišení obrazových dat (160 x 120, 320 x 240, 640 x 480). Při nastavení 
vysokého rozlišení je velikost dat větší a rychlost se sníží. Proto nastavte 
odpovídající hodnotu v souladu se síťovým prostředím. 

Brightness (Jas) Kontroluje jasnost obrazovky (0~10000). Lze nastavit od 0 do 10000. Čím je vyšší 
hodnota, tím je obrazovka jasnější.   

 
8 Nastavení alarmu  
Viz obrázek na str. 99 orig. návodu 
Jestliže zvolíte „Alarm“ mezi položkami Target Wizard, zobrazí se obrazovka pro nastavení alarmu. 
Když nastane poplach v Detekci pohybu a senzoru můžete poslat pohybový obraz na e-mail 
administrátora,  
 

Tlačítko Popis 
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Motion Detection/Sensor 
Enable 
(Detekce pohybu/Aktivace 
senzoru) 

Nastaví operace poplachu On/Off pro  Detekci pohybu/senzoru. 
 

Sensitivity (Citlivost) Nastaví citlivost pohybu (0~100). Čím je číslo nižší, tím je vyšší citlivost 
odpovědi na pohyb.  

Send Mail (Pošli mail) Nastavte jestli chcete/nechcete poslat pohybový obraz na e-mail 
administrátora, když nastane poplach v Detekci pohybu a senzoru.   

 
9 Konfigurace sítě 
Když se nepoužívá směrovač 
 
Pro uživatele statický IP  
Viz obrázek na str. 100 orig. návodu 
 
K tomuto produktu se můžete připojit za použití statického IP, poskytnutého ISP  (Internet Service 
Provider). Položky síťového nastavení, jako  IP adresa, Subnet mask a Gateway jsou pro běžnou 
konfiguraci sítě, která Vám umožňuje použít různé funkce: obrazový a ostatní signálový přenos. DNS 
server se používá k přijímání pohybových obrazů z e-mailu administrátora za použití SMTP (Simple 
Message Transfer Protocol), když nastane poplach, nebo k připojení tohoto produktu s názvem 
domény registrované na DDNS serveru. Konfigurace sítě používající statický IP zaručuje stabilní 
síťový  tok. Doporučuje se použít statický IP.  
1. Připojte PC k tomuto produktu za použití LAN kabelu. 
2. Aktivujte Target Wizard pro výběr požadovaného produktu a vložte ID a heslo administrátora. 
3. Zvolte IP typ – Static IP a vložte IP adresu, Subnet mask, Gateway, DNS Server, TCP Port a HTTP 

Port (Podívejte se do  „Síť v Target Wizard“).  
4. Klikněte na tlačítko OK nebo na tlačítko Apply pro použití nastavení do produktu. Restartuje, a 

proto se nebudete schopni připojit asi 1 minutu. Zavřete Target Wizard a připojte se znovu za 
chvíli. 

5. Odstraňte připojení mezi PC a produktem a připojte se kabelem LAN. 
 
 
Pro uživatele DHCP  
Viz obrázek na str. 101 orig. návodu 
Když uživatel nepotřebuje ID a heslo poskytovatele  IP pro připojení k Internetu, používá se tato 
konfigurace DHCP. Můžete se připojit k produktu s názvem domény registrovaným v DDNS serveru 
přes webový prohlížeč. 
1. Připojte PC k tomuto produktu za použití přímého nebo přechodového kabelu.  
2. Aktivujte Target Wizard pro výběr požadovaného produktu a vložte ID a heslo administrátora. 
3. Zvolte IP typ – Static IP a vložte DNS Server, TCP Port a HTTP Port (Podívejte se do  „Network in 

Target Wizard“). 
4. Klikněte na tlačítko OK nebo na tlačítko Apply pro použití nastavení do produktu. Restartuje, a 

proto se nebudete schopni připojit asi 1 minutu.. Zavřete Target Wizard a připojte se znovu za chvíli. 
5. Odstraňte připojení mezi PC a produktem a připojte se kabelem modemu. 
 
Pozn.: 
• Protože je server domény automaticky registrovaný na DDNS serveru  
uživatelé to nemohou libovolně změnit.  
 
Pro uživatele PPPoE  
Viz obrázek na str. 102 orig. návodu 
Když uživatel potřebuje ID a heslo poskytovatele  IP pro připojení k Internetu, používá se tato 
konfigurace PPPoE. Můžete se připojit k produktu s názvem domény registrovaným v DDNS serveru 
přes webový prohlížeč.  
1. Připojte PC k tomuto produktu za použití přímého nebo přechodového kabelu.  
2. Aktivujte Target Wizard pro výběr požadovaného produktu a vložte ID a heslo administrátora.  
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3. Zvolte IP typ – PPPoE, vložte IP poskytovatele ID a heslo. 
4. Když se zobrazí okno PPPoE nastavení vložte DNS Server, TCP Port a HTTP Port (Podívejte se do  

„Network in Target Wizard“) 
  
Pozn.: 
• Protože je server domény automaticky registrovaný na DDNS 
serveru, uživatelé to nemohou libovolně změnit.  
 
5. Klikněte na tlačítko OK nebo na tlačítko Apply pro použití nastavení do produktu. Restartuje, a 
proto se nebudete schopni připojit asi 1 minutu. Zavřete Target Wizard a připojte se znovu za chvíli.  
 
6. Odstraňte připojení mezi PC a produktem a připojte se kabelem modemu.  
 
Použití směrovače (Hen a routek as sed) 
Když síťové prostředí, ve kterém je Váš produkt instalovaný, potřebuje směrovač, můžete použít tento 
produkt s interním soukromým síťovým hostitelem. Produkt je potom použitý jako hostitel. Proto, 
nezáleží na typu externí sítě (static IP, DHCP nebo PPPoE), můžete produkt instalovat jako kdyby měl 
interní statický IP.   
 
Uživatel statického IP (Static IP User) 
Viz obrázek na str. 104 orig. návodu 
K tomuto produktu se můžete připojit za použití statického IP poskytnutého ISP (Internet Service 
Provider). Položky konfigurace sítě, jako je IP adresa, Subnet mask a Gateway jsou pro běžnou 
konfiguraci sítě. Umožňují Vám používat různé funkce, jako obrazové a ostatní signálové přenosy. 
DNS Server se používá pro příjem pohybových obrazů z e-mailu administrátora za použití SMTP 
(Simple Message Transfer Protocol), když nastane poplach, nebo, když se k tomuto produktu připojuje 
s názvem domény registrovaným na DDNS serveru. Konfigurace sítě používající statický IP zaručuje 
stabilní tok sítě, a proto se doporučuje používat statický IP. 
 
1. Připojte LAN ke směšovači, jako je zobrazeno na horním obrázku, a připojte tento produkt k PC.   
2. Spusťte směrovač nastavení programu s připojeným PC a nastavte IP adresu, Subnet mask, 

Gateway, TCP Port a HTTP Port (Podívejte se do manuálu směrovače). 
3. Aktivujte Target Wizard pro výběr požadovaného produktu a vložte ID a heslo administrátora.  
4. Zvolte IP type jako Static IP, vložte IP adresu, Subnet mask, Gateway, DNS Server, TCP Port a 

HTTP Port z programu nastavení směrovače (Podívejte se do „Network in Target Wizard“). 
 
Pozn.: 
• Vložte DNS Server, protože název domény tohoto produktu je registrovaný na  
DDNS serveru, který používá DNS Server. Doporučuje se použít standard.  
 
5. Klikněte na tlačítko OK nebo na tlačítko Apply pro použití nastavení do produktu. Nyní se znovu 

restartuje, tudíž se nebudete schopni po 1 minutu připojit. Zavřete Target Wizard a znovu se připojte 
po několika minutách.  

6. Připojte se za použití názvu domény zobrazenému na Server Domain a HTTP portu z externího PC. 
Jestliže se připojení přeruší restartujte systém a zkuste opakovat.  

 
Viz obrázek na str. 105 orig. návodu 
 

Je to stejné jako pro statické uživatele. Jestliže se připojení přeruší, restartujte Cable modem, systém, 
a zkuste opakovat.  

 
 
Uživatel PPPoE  
Viz obrázek na str. 106 orig. návodu 
Je to stejné jako pro statické uživatele. Jestliže se připojení přeruší, restartujte ADSL modem, systém, 
a zkuste opakovat.  
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10 RMCS prohlížeč (RMCS Viewer) 
Viz obrázek na str. 107 orig. návodu 
Při použití RMCS Viewer můžete vidět obrazový přenos z registrovaného RMCS. RMCS Viewer je 
rozdělen na 4 části: hlavní menu, funkce tlačítek, středové zobrazení obrazovky a stav zobrazení.  
 
Hlavní menu 

Menu Popis 
Target Wizard Spustí Target Wizard. 
Server List (Seznam 
serverů) 

Spustí Server List. Zaregistruje RMCS a spustí ho. 

Search (Hledání) Spustí Media Player. Vyhledává a kontroluje uložené pohyby a statické 
obrazy.   

Motion detection 
(Detekce pohybu) 

Spustí „Partial Zone Motion Detection“. Zjišťuje částečný pohyb a 
zaznamenává pohybový nebo statický obraz.  

State (Stav) Zobrazí další informace jako je název RMSC, čas, atd. ve spodní části kanálu.  
Help (Nápověda) Spustí uživatelský manuál.  
 
 
Funkce tlačítek 
Viz obrázek na str. 108 orig. návodu 

Tlačítko Popis 
Viz originál Nahraje označený RMCS pohybový obraz na displeji obrazovky. 
Viz originál Uloží označené RMCS statické obrazy na displeji obrazovky.   
Viz originál Tisk označené  aktuální RMCS obrazovky. 
Viz originál Přiblíží označenou RMCS obrazovku na displeji obrazovky. 

Viz originál Přemění označenou RMCS obrazovku do režimu 1-kanál nebo 4-kanály, na displej 
obrazovky. 

Viz originál Odstraní označenou RMCS obrazovku na displeji obrazovky. 

Viz originál 
Spustí sekvenční režim. Jestliže hrají více jak 4 kanály, nebo je nastaveno na režim 1-
kanál můžete zkontrolovat obrazovky po řadě. Můžete nastavit přepínající intervaly 
obrazovky v jednotkách sekund. 

 
Zobrazení obrazovky (Screen Display) 
Zobrazí obrazy poslané z tohoto produktu na obrazovku. Až 4 kanály mohou být zobrazeny na 
obrazovce. Jestliže je registrováno víc než 4 kanály, můžete je zkontrolovat za použití sekvenčního 
režimu.  
 
11 Registrace serveru a playback obrazovky (Server Registration and Screen Playback) 
 
Registrace serveru 
Viz obrázky na str. 109 orig. návodu 
Jestliže kliknete na tlačítko Server List v prohlížeči RMCS, zobrazí se vpravo seznam serverů.  
Jestliže kliknete na tlačítko Insert zobrazí se obrazovka registrace serveru, jak je předvedeno na 
následujícím obrázku. Vyplňte každou položku a stiskněte tlačítko OK.  
 

Položka Obsah 
IP Address Vložte IP adresu nebo název domény (Podívejte se do konfiguraci sítě).  
User name Vložte jméno uživatele, které je registrované na serveru (standardní nastavení: root). 
Password Vložte heslo, které je registrované na serveru (standardní nastavení: root). 
Port Vložte heslo, které je registrované na serveru (standardní nastavení: root). 
Start up play Když se aktivuje RMCS prohlížeč (RMCS Viewer) zobrazí automaticky obrazovku. 
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Server registrovaný v „Server List“ se zobrazí pokud kliknete na tlačítko OK na obrazovce registrace 
serveru. Jestliže jste správně přihlášení na server, zobrazí se ikona. V případě záznamu, nebo chybě 
na síti, se ikona nezobrazí.  
 
Pozn.: Viz 1. obrázek na str. 110 orig. návodu 
• Obsah můžete změnit označením registrovaného serveru a kliknutím na tlačítko Modify.  
• Server můžete odstranit ze seznamu serverů (Server List) označením registrovaného  
serveru a kliknutím na tlačítko Delete.  
 
Zobrazení obrazovky (Screen Display) 
Viz 2. obrázek na str. 110 orig. návodu 
Jestliže zvolíte registrovaný server v seznamu serverů (Server List) a kliknete na tlačítko Play Viewer, 
zobrazí se obrazovka přesunutá z označeného serveru.  
 
12 Media Player 
Viz obrázek na str. 111 orig. návodu 
Jestliže v prohlížeči RMCS (RMCS Viewer) stisknete tlačítko Media Player zobrazí se tento program, 
jak je předvedeno na obrázku.  
 

Tlačítko Popis 
OPEN Hledá pohybový nebo statický obraz.  
160x120 Zobrazí velikost obrazovky 160x120. 
320x240 Zobrazí velikost obrazovky 320x240. 
640x480 Zobrazí velikost obrazovky 640x480. 
(Zoom) Přiblíží obrazovku. 
(Print) Tisk aktuálně hrající obrazovky.  
(Fast Mode) Změní rychlost playbacku pohybového obrazu na „rychle“.   
(Start of 
File) Skočí do prvního pohybového souboru.   

(Rewind) Přetočí zpět pohybový soubor. 

(Play) 
Hraje pohybový soubor. Když kliknete na toto tlačítko zatímco se hraje soubor, změní 
se na stupňovou metodu. Pohybový obraz lze prohledávat tlačítky Rewind, Forward a 
Fast Modes (Rychlé režimy). 

(Forward) Posune pohybový obraz dopředu.  
(End of File) Skočí na konec souboru pohybového obrazu.  
 
Playback pohybového obrazu (Motion Image Playback) 
Viz obrázky na str. 113 orig. návodu 
Stiskněte tlačítko Open pro označení souboru, který se má hrát. 
Jestliže stisknete tlačítko Open po označení souboru pohybový obraz se objeví v Media Player. 
 
Playback statického obrazu (Still Image Playback) 
Viz obrázky na str. 113 orig. návodu 
Stiskněte tlačítko Open pro označení souboru, který se má hrát. 
Jestliže stisknete tlačítko Open po označení souboru statický obraz se objeví v Media Player.  
 
Tisk (Print) 
Viz obrázek na str. 114 orig. návodu 
Tisk aktuální obrazovky pohybového nebo statického obrazu.   
 
Tlačítko Popis 

Viz originál Tiskne s aktuálně nastavenou tiskárnou.   
Viz originál Tisk s určenou tiskárnou připojenou k PC.  
Viz originál Vloží informaci, která se zobrazí v MEMO. 
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13 Detekce pohybu (Motion Detection) 
Viz obrázek na str. 115 orig. návodu 
 
Když senzor detekce pohybu postřehne pohyb v částečně označené oblasti, která používá funkci 
„Částečná zóna detekce pohybu“, nastane poplach.  
Částečná zóna detekce pohybu pro aktuálně operující server se zobrazí, jestliže stisknete tlačítko 
„Motion Detection“  v prohlížeči RMCS. Detekuje pohyb objektů uvnitř aktivačního rámečku.  
 
 
Pozn.: 
• Funguje pouze v operačním serveru. Okno částečné zóny detekce  
pohybu se nezobrazí, pokud zde není operační server.  
 

Položka Obsah 
Enable Partial Zone Motion 
Detection 
(Aktivace částečné zóny detekce 
pohybu) 

Nastaví řízení senzoru pro částečný pohyb.  

Sensitivity of Data Range 
(Citlivost datového rozpětí) 

Nastaví citlivost částečného pohybu. Čím vyšší hodnota, tím vyšší 
citlivost.  

Sensitivity Data Zone 
(Citlivost datové zóny) 

Nastavte na nízkou hodnotu, pokud je příliš světlá nebo příliš 
tmavá.  
Jestliže je nastavena na vysokou hodnotu, může způsobit 
poruchu.  

 
 
 
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 
 

Problém Řešení 
Bez zobrazení LED (kontrolky) na 
předním panelu.  
Bez zdroje energie. 

Zapojte správně síťový kabel.  

Bez obrazu. 
Ujistěte se, že je přijímač zapnutý.  
Zkontrolujte a opravte připojení. 
Zkontrolujte a opravte kanál a video výstup.  

Špatná kvalita obrazu. Zkontrolujte úroveň signálu. Pokud je slabý  zkuste nastavit 
zaměření talíře.  

Bez zvuku. 

Zkontrolujte hladinu zvuku na televizoru a přijímači. 
Zkontrolujte status „Bez zvuku“ (Mute) na televizoru a 
přijímači. 
Zkontrolujte připojení kabel pro audio. 

Dálkový ovladač nefunguje. 
Namiřte dálkový ovladač přímo na přijímač.  
Zkontrolujte a vyměňte baterie. 
Zkontrolujte jestli něco neblokuje přední panel.  

Služba neběží nebo  je kódovaná. 
Zkontrolujte jestli je modul standardního rozhraní a čipová 
karta správně vložena.  
Zkontrolujte zda  čipová karta odpovídá zvolené službě.   

Zapomněli jste Váš tajný PIN kód. Podívejte se do kapitoly „Změna PIN kódu“ (Str. 55) v 
tomto návodu. 
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TECHNICKÉ ÚDAJE 
 
 

Tuner Popis 
FEC režimy rychlosti 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 
Vstupní konektor  F typ zásuvka (75 Ohm) 
Kmitočtový rozsah 950MHz ~ 2150MHz 
Přenosová rychlost 2 ~ 45 Mbaud 
Demodulace  QPSK 

RF modulátor Popis 
PLL typ CH 21-69 pro modulaci 
TV Standard PAL B/G, I, SECAM L, NTSC M volitelné 
RF konektor 75 Ohmů, 169-2, zástrčka / zásuvka 
Kmitočtový rozsah UHF: 470 ~ 860MHz 

MPEG TS A/V dekodér Popis 
Video rozlišení 720 x 576 
Vstupní přenosová rychlost Max. 90 Mbit/s 
Transportní proud MPEG-2 ISO/IEC 13818-1 
Audio dekódování MPEG/Musicam Layer 1 & 2 
Audio režim Jednoduchý / Duální Kanál 
A/V & data vstup/výstup Popis 

Video RCA/Cinch, Video výstup (CVBS)/SCART(CVBS, RGB) 
S-VIDEO OUT 

Audio 
RCA/Cinch Ovládání hlasitosti 
(Rozlišení: 20 bitů DAC, Max 2Vrms) S/PDIF Dolby Digital Bitstream 
Out 

RS-232C Přenosová rychlost 115Kbps, 9 PIN D-Sub Type 
Ethernet 10/100 Mbps (Možnost volby) 
USB 2.0 

Systémové zdroje Popis 
Flash paměť 4 MBytes 
SDRAM 64 Mbytes 
Hlavní CPE MPEG Chip µPD61130 

Napájení Popis 
Vstupní napětí AC 90-250V, 50/60Hz 
Příkon 55W 
Ochrana Oddělená vnitřní pojistka 
Typ SMPS 

Fyzické údaje Popis 
Velikost 385 x 60 x 305 
Váha 4kg 
Provozní teplota 0°C ~ 50°C 
Teplota uskladnění  -20°C ~ 60°C 

Funkce “volba” Popis 
Standardní rozhraní 2 DVB -CI sloty 
Vložený CAS CONAX, NAGRAVISION, NDS, IRDETO, CRYPTOWORKS 
PVR HDD 40 nebo 60 GB (volitelný na 130GB) 
SW přenos RS232C (volitelný přes OTA) 
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Změny designu a technických údajů vyhrazeny bez předchozího upozornění. 
Omyly a chyby v překladu vyhrazeny. 
Překlad pro firmu OMKO Brno, www.omko.cz  
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