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Návod k obsluze

s integrovaným dekódovacím systémem CONAX 
a PCMCIA slotem pro vložení CI modulu.

Pro příjem nezakódovaných a zakódovaných (např. 
CONAX, CRYPTOWORKS, VIACCESS, IRDETO, SECA 

atd.) satelitních a DVB-T programů.

Bedienungsanleitung

Funkce ovládání antény motorem a aktualizace 
softwaru pomocí satelitu / antény.
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OPT

 2 Ilustrace 

Dálkový ovladač

Zapnutí/vypnutí zvuku

Možnost*

V režimu TV:
Volba zvukové stopy/titul-
ků, speciálních funkcí
V režimu rádio: Volba 
stanic přepnutím 
vedlejších zvukových 
nosičů

Program +/-

Časovač spánku

SFI 

Videotext*
Zapnuto/Mix/vypnuto

Zapnuto/Stand-by

Šipkové tlačítko nahoru

Program +

Numerická tlačítka

Šipkové tlačítko doleva

Hlasitost -

Šipkové tlačítko dolů

Program -

Multifunkční tlačítka

OK

Seznam programů zapnuto/vypnuto

Šipková tlačítka dopravaE
Hlasitost +

Zpět

Info

TV/Rádio

Hlasitost +/-

EXTERNÍ

Stop/zmrazení obrazu

Menu zapnuto/vypnuto

Možnost dálkového ovladače:
Změnou/přepnutím možnosti dálkového ovladače můžete s touto jednotkou dálkového ovla-
dače ovládat dva přijímače TechniSat a televizor TechniSat pomocí stejného kódování.
> Pro změnu možnosti dálkového ovladače stiskněte současně požadované tlačítko  
 (SAT1, SAT2 nebo TV) a OK!!!
Poznámka:
Pro ovládání tohoto přijímače musí souhlasit možnost dálkového ovladače zvolena pro dál-
kový ovladač
a kód dálkového ovladače v souladu s bodem 6.2.3.

* Tato funkce je k dispozici tam, kde jsou vysílána odpovídající data kanálem na zvoleném
   programovém slotu.



CZ  6

 LED displej

Zapnuto/Stand-by

Čtečka karet pro CONAX Smartcard:
> Opatrně vložte CONAX Smartcard (zlatým čipem 

směrem dolů a směrem vložení) do čtečky karet co 
nejdále, jak je to možné.

Volič programů 
nahoru/dolů

Vstup pozemní 
antény LNB vstup

Zásuvka SCART 
videorekordéru Zásuvka SCAR televizoru

Digitální audio 
výstup (optický)

Digitální audio 
výstup (elektrický)

Analogové audio 
výstupy

Vstupní zásuvka 
DC pro síťový 

adaptér

Vkládání CI modulu:
> Postupujte podle pokynů výrobců CI modulu 

a karty.
> Vložte požadovanou Smartkartu do 
 odpovídajícího modulu.
> Nyní opatrně vložte CI modul do slotu.

Rozhraní RS 232
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Vážený zákazníku,

gratulujeme vám za zakoupení digitálního přijímače MultyMedia TS 1.
Dodaný návod k obsluze je určený k tomu, aby vám pomohl využít všechny 
funkce vašeho nového digitálního přijímače v největším rozsahu.

Provozní instrukce jsme ponechali co nejstručnější a použili jsme terminologii, 
které všichni rozumí.

Rozsah funkcí vašeho přijímače je konstantně rozšiřován ve formě 
softwarových aktualizací. Toto znamená, že dodatečné provozní kroky, které 
nejsou ještě popsány v tomto návodu k obsluze, mohou být přidány nebo 

příležitostně navštívit domovské stránky TechniSat, abyste si mohli stáhnout 
aktuální verzi návodu k obsluze.

Přejeme vám mnoho let požitků ze sledování programů pomocí vašeho
digitálního přijímače TechniSat
MultyMedia TS 1!

Váš

team TechniSat

operace již existujících funkcí mohou být změněny. Z tohoto důvodu byste měli 
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es. proyector

3  Nejprve si prosím přečtěte toto
> Před používáním vašeho přijímače zkontrolujte, zda byly dodány 

správně všechny komponenty. Mělo by být zahrnuto následující:
 1 digitální přijímač, 1 síťový adaptér a propojovací kabel,
 1 dálkový ovladač, 1 návod k obsluze,
 1 záruční list, 2 baterie (1,5V mikročlánky)
 1 kabel SCART.
> Vložte prosím dodané baterie do přihrádky na baterie dálkového ovla-

dače s pozorností ohledně správné polarity, podle zobrazení.

Důležité poznámky ohledně provozu

Použití tzv. „On Screen Displays” (menu na obrazovce) (OSD) znamená, že 
je ovládání přijímače zjednodušeno a počet tlačítek na dálkovém ovladači je 
snížen. Všechny funkce jsou zobrazeny na obrazovce a lze je ovládat několika 

zvolené funkce budou zobrazeny v odlišných barvách.Funkční tlačítka, 
červené, žluté, modré a zelené jsou indikována barevnými lištami na spodní 
straně obrazovky.V různých menu tyto barevné lišty představují odlišné 
funkce, které mohou být provedeny stiskem příslušných barevných tlačítek 
(multi-funkční tlačítka) na dálkovém ovladači. Funkční tlačítka jsou aktivována 
pouze, je-li zobrazen krátký popis v příslušném políčku.
Názvy tlačítek a termíny, které se objeví v OSD menu jsou zobrazeny v tomto 
návodu k obsluze černým písmem.
Pomoc: tam kde je k dispozici, stiskněte modré funkční tlačítko v menu, pro 
zobrazení textu pomoci; opětovně stiskněte pro zavření okna pomoci.

Rady ohledně likvidace

Balící materiál vašeho přijímače obsahuje úplně recyklované materiály. 
Prosím příslušně roztřiďte komponenty a zlikvidujte je v souladu s vašimi 
místními předpisy ohledně likvidace odpadu.
Na konci doby životnosti, by tento přijímač neměl být likvidován ve vašem 
běžném domácím koši na odpadky. Musí být odnesen do sběrného recyklačního 
místa pro elektrická a elektronická zařízení.
Symbol na výrobku, návodu k obsluze nebo balení bude tohle indikovat.
Použité materiály jsou recyklovatelné a znovu použitelné v souladu s jejich 
značením.Zajištěním, že hodnotné surové materiály jsou znovu použité, 
můžete vytvořit hodnotný příspěvek k ochraně našeho životního prostředí.
Kontaktujte prosím vaše místní úřady ohledně nejbližšího sběrného 
recyklačního místa.

Zajistěte prosím, aby použité baterie, vyjmuté z dálkového 
ovladače nebyly likvidovány s vašim běžným domácím 
odpadem, ale byly správně likvidovány buď ve speciálních 

jednoduchými stisky tlačítek. Funkce jsou logicky spojeny s „MENU”. Jakékoli 
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kontejnerech pro problémový odpad nebo ve sběrných 
místech v prodejně.

Bezpečnostní poznámky

Pro vaši osobní ochranu byste si měli pečlivě přečíst 
bezpečnostní poznámky před použitím vašeho nového 
přijímače.
Výrobci nepřijímají žádnou zodpovědnost za 
poškození způsobená nedbalou a nezodpovědnou 
manipulací nebo nevyhověním s bezpečnostními 
poznámkami.
> Pro zajištění přiměřeného větrání, umístěte 

přijímač na hladký, vodorovný povrch a nepo-
kládejte na něj žádné předměty, protože jsou 
na něm umístěny větrací štěrbiny, které zajišťují 
odvádění tepla z vnitřku přístroje.

> Nepokládejte jakékoli hořící předměty, jako jsou 
hořící svíčky na horní stranu přijímače.

> Přijímač nevystavujte kapající nebo stříkající 
vodě a nepokládejte na něj žádné předměty 
naplněné vodou, např. vázy.

> Přijímač používejte pouze v mírném klimatu.
> Neotevírejte skříň přijímače za jakýchkoli pod-

mínek! Jste v nebezpečí poranění elektrickým 
proudem. Pokud je potřeba provést opravu přijí-
mače, tak by měla být provedena pouze vyško-
leným a kvalifikovaným servisním personálem.

V následujících případech byste měli odpojit 
přijímač ze síťové zásuvky a obrátit se na 
odborníka:
> síťový kabel nebo síťová zástrčka jsou poško-

zeny
> přijímač byl vystaven kapalině nebo kapalina 

natekla dovnitř přístroje
> v případě několika poruch
> v případě významného externího poškození

Provozní přestávky

V případě elektrických bouřek nebo delších 
provozních přestávek (např. když jste na dovolené), 
by měl být přijímač odpojen do zdroje elektrického 
napájení.
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VCR

a

e

f

c

d

b

4 Připojení DVB přijímače 

a. Propojení LNB s LNB vstupem (LNB IN) DVB přijímače.
b. Propojení vstupu pozemní antény s DVB-T anténou.
c. Propojení Scart DVB přijímače s televizorem.
d. Propojení Scart video rekordéru se zásuvkou Scart VCR DVB přijímače.
e. Připojení z audio výstupů do hi-fi systému.
f. Připojení síťového napájení
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z.B. Beamer

Následující reference a b c atd. viz ilustrace na straně 10.

4.1 Externí jednotka
a Použijte vhodný koaxiální kabel pro propojení LNB vstupu digitálního 

přijímače s LNB vaší externí jednotky. Všimněte si prosím také bodu 6 
„Nastavení“.

4.2 Anténa
b Kabel, vycházející z pozemní antény (připevněná anténa uvnitř nebo 

na střeše) musí být zapojený do vstupu pozemní antény přijímače.
 Pokud je to možné, měli byste raději použít střešní anténu. Za příz-

nivých podmínek by měla být dostačující také vnitřní anténa.Pokud 
používáte aktivní anténu bez externího napájení, napájení antény 
musí být zapnuto (bod 6.5).

4.3  Připojení do televizoru
c Použijte dodávaný kabel SCART pro propojení přijímače (zásuvka 

SCART TV) s televizorem (zásuvka SCART). Pokud je váš televizor 
náležitě vybaven, dojde k přepnutí do režimu AV automaticky, když je 
digitální přijímač zapnutý a nastavený do operace příjmu.

4.4  Videorekordér (VCR)
d Zapojte videorekordér do zásuvky SCART videorekordéru.V režimu 

přehrávání videorekordér dodá přepínací signál do digitálního přijíma-
če. Toto umožňuje signálu videorekordéru, aby byl vysílán do televizoru.

 Pokud váš videorekordér neposkytuje přepínací napětí, přepněte váš 
digitální přijímač do externího vstupu AV pomocí tlačítka EXTERN.
Toto tlačítko stiskněte znovu pro návrat do normálního provozu.

4.5  Hi-Fi zesilovač

4.5.1  Analogový

e Pro dosažení nejlepší možné kvality zvuku můžete připojit váš digitální 
přijímač do hi-fi zesilovače.Použijte vhodný kabel pro propojení zásu-
vek cinch Audio R (pravý) a Audio L (levý) digitálního přijímače se 
vstupem vašeho hi-fi zesilovače (např. CD nebo AUX; uvědomte si, že 
vstup phono není vhodný!).

4.5.2  Digitální

e Pokud je váš zesilovač vybavený vhodným elektrickým nebo optickým 
vstupem, tak byste měli propojit zásuvku AUDIO OUT DIGITAL elek-
trický resp. AUDIO OUT DIGITAL optický s elektrickým resp. optic-
kým vstupem vašeho zesilovače.

V závislosti na signálu, který je poskytnutý každým individuálním kanálem, 
jsou k dispozici vzorkovací kmitočty 32, 44,1 a 48 kHz.
Dodatečně, tam kde se vysílá, je také k dispozici signál Dolby Digital (AC3).

4.6  Sériové rozhraní (RS 232)
Rozhraní RS 232 je používáno ve spojení s aktualizací operačního softwaru 
nebo předprogramování pomocí PC.

4.7 Připojení síťového napájení
Digitální přijímač by měl být připojený do síťového zdroje pouze po provedení 
všech propojení s různými jinými komponenty.Toto zabrání možnému 
poškození digitálního přijímače nebo jiných komponentů.
f Pokud jste provedli všechna jiná připojení, použijte dodávaný síťový 

adaptér pro připojení přijímače do síťové zásuvky 230 V/50-60 Hz.
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5  Počáteční instalace 
Pokud jste četli bezpečnostní poznámky a máte připojený digitální přijímač 
podle popisu v kapitole 4, tak nyní můžete přijímač zapnout podle popisu 
v kapitole 7. Při prvním zapnutí přijímače se zobrazí spouštěcí okno 
instalačního asistenta AutoInstall.Instalační asistent vám umožní provést 
nejdůležitější nastavení vašeho digitálního přijímače co nejjednodušším 
způsobem.
Pro provedení nastavení v každém příslušném kroku postupu instalace 
budou označena požadovaná tlačítka na dálkovém ovladači.
U každého kroku instalace bude vysvětlení, které nastavení lze provést.

Počáteční nastavení můžete přerušit stiskem červeného funkčního tlačítka 
ve spouštěcím okně instalačního asistenta.
V následujících krocích instalace můžete potvrdit nastavení stiskem 
zeleného funkčního tlačítka; poté přejdete k dalšímu kroku procesu 
instalace.Pokud stisknete červené funkční tlačítko, přejdete k předchozímu 
kroku instalace, která vám dává příležitost kdykoliv opravit chyby.
Pokud není provedena počáteční instalace nebo je-li přerušena, přijímač 
provede operaci pomocí standardního předprogramovaného postupu.
Zde zobrazena počáteční instalace slouží pouze jako příklad.Přesný 
proces počáteční instalace bude záviset na vámi zvoleném nastavení.
Proto prosím postupujte pečlivě podle všech pokynů zobrazených na 
obrazovce.

Provozní jazyk

> Při spuštění instalačního asistenta bude první zobrazené okno výběru 
pro provozní jazyk.

> Pomocí šipkových tlačítek nahoru/dolů označte požadovaný pro-
vozní (menu) jazyk.

 Váš výběr bude automaticky nastaven pro vámi preferovaný jazyk zvu-
ku.

> Potvrďte stiskem zeleného funkčního tlačítka Accept (přijmout).

Nastavení země

> Použijte šipková tlačítka pro volbu země, ve které se nacházíte.
 Zde provedená volba nastaví časové pásmo a bude mít vliv na třídění 

seznamu programů.
> Potvrďte stiskem zeleného funkčního tlačítka Accept pro přijetí volby.

Volba příjmových signálů

> Použijte šipková tlačítka nahoru/dolů pro označení řádku zobrazujícího 
zdroj signálu, který si přejete aktivovat resp. deaktivovat.

> Použijte šipková tlačítka doleva/doprava pro aktivaci (Ano) resp. de-
aktivaci (Ne) označeného zdroje signálu.

> Potvrďte váš výběr stiskem zeleného funkčního tlačítka.

Konfigurace antény (DVB-S)

Pokud jste zvolili ve volbě zdroje signálu Yes (ano) pro signály DVB-S, 
tak tento krok instalace vám umožní upravit konfiguraci vašeho digitálního 
přijímače stejně, jako má vaše satelitní anténa.
Pokud jste zvolili No (ne) pro DVB-S, pokračujte bodem Konfigurace antény 
(DVB-T).
> Pokud si přejete přijmout standardní nastavení antény, stiskněte zele-

né funkční tlačítko Accept (přijmout). 
 Fahren Sie in diesem Fall mit dem Punkt Antennen-Konfiguration 

(DVB-T) fort.
> Pokud konfigurace vašeho příjmového zařízení nevyhovuje standard-

nímu nastavení, stiskněte žluté funkční tlačítko Change (změnit).
Multytenne
> Pokud je digitální přijímač provozován ve spojení s anténou Multytenne, 

použijte šipková tlačítka doleva/doprava pro volbu on (zapnout).
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 Přepínací polohy budou automaticky upraveny pro Multytenne.
 V tomto případě pokračujte v bodě Příjem konfigurace antény 

(DVB-S).

DiSEqC
> Pokud používáte komponenty DiSEqC ve vašem přijímacím zařízení, 

použijte šipková tlačítka nahoru/dolů pro označení řádku DiSEqC 
a použijte šipková tlačítka doleva/doprava pro volbu on (zapnout).

 (Dodatečné informace ohledně DiSEqC naleznete v kapitole 10, Tech-
nické termíny).

> Poté použijte šípková tlačítka ve sloupku Satellite, pro označení pře-
pínací polohy, kterou byste chtěli přidělit jinému satelitu.

> Stiskněte OK pro otevření seznamu satelitů.

Poloha A/Možnost A
> Použijte šipková tlačítka nahoru/dolů pro označení satelitu, který 

přijímáte pomocí DiSEqC nastavení Poloha A/Možnost A a potvrďte 
stiskem OK.

Poloha B/Možnost A
> Použijte šipková tlačítka nahoru/dolů pro označení satelitu, který si 

přejete přijímat pomocí DiSEqC nastavení Poloha B/Možnost A a po-
tvrďte stiskem OK. 

Poloha A/Možnost B
> Použijte šipková tlačítka nahoru/dolů pro označení satelitu, který si 

přejete přijímat pomocí DiSEqC nastavení Poloha A/Možnost B a po-
tvrďte stiskem OK. 

Poloha B/Možnost B
> Použijte šipková tlačítka nahoru/dolů pro označení satelitu, který si 

přejete přijímat pomocí DiSEqC nastavení Poloha B/Možnost B a po-
tvrďte stiskem OK. 

Přijetí konfigurace antény (DVB-S)
> Pokud máte nastavení pro přepínací polohy dokončeno, stiskněte čer-

vené funkční tlačítko Back (zpět).
 Ještě jednou zkontrolujte nastavení vaší satelitní antény.
> Pokud si přejete přijmout vámi provedené nastavení, stiskněte zelené 

funkční tlačítko Accept (přijmout).

Konfigurace antény (DVB-T)

Ve vaší volbě signálů pro příjem jste zvolili Yes (ano) pro DVB-T, postupujte 
podle tohoto kroku instalace pro úpravu DVB-T antény do její optimální 
polohy pomocí spektra kanálů.Dodatečně, pokud používáte aktivní anténu, 
která není napájena napětím pomocí externího síťového adaptéru, můžete 
použít tyto pokyny pro zapnutí napájení antény napětím.
> Pomocí šipkových tlačítek nahoru/ dolů označte řádek Antenna 

feed (napájení antény).
> Pomocí šipkových tlačítek doleva/doprava zapněte napájení antény 

resp. vypněte.
> Nyní natočte vaší DVB-T anténu tak, aby zobrazení úrovně signálu 

ukazovalo maximální úroveň pro dostupné DVB-T kanály ve vašem 
místě.

Vyhledávání programů/prohlížení/ ISIPRO

Přijímač zkontroluje, zda je k dispozici ke stažení nový seznam programů 
ISIPRO.Pokud je k dispozici nový seznam programů, lze jej instalovat 
pomocí funkce ISIPRO.
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> Pomocí šipkových tlačítek nahoru/dolů označte řádek ISIPRO pro-
gramme list update (aktualizace seznamu programů ISIPRO). 

> Potvrďte stiskem OK.
 Aktuální seznam programů bude nyní stažený pomocí satelitu.
 Uvědomte si prosím, že aktualizace seznamu programů bude prová-

děna pro satelitní programy.Ve vašem výběru signálů pro příjem jste 
také zvolili Yes (ano) pro signály DVB-T, aktualizace seznamu progra-
mů bude ihned následována vyhledáváním programů pro DVB-T.

Pokud není k dispozici nový seznam programů ISIPRO nebo pokud si jej ne-
přejete stáhnout, proveďte prosím vyhledávání programů.
> Pomocí šipkových tlačítek nahoru/dolů označte pole All Program-

mes (všechny programy), chcete-li vyhledat nezakódované progra-
my stejně jako zakódované programy nebo všechny nezakódované 
programy, pokud si přejete vyhledat nezakódované programy.

> Potvrďte stiskem OK, pro spuštění automatického vyhledávání pro-
gramů. Pokud je vhodně aktivováno, přijímač nejprve vyhledá zdroje 
DVB-S a poté zdroje DVB-T pro všechny programy.Tento proces může 
trvat několik minut.Všimněte si prosím všech zpráv na obrazovce.

Aktualizace softwaru

Pokud jste dokončili nastavení antény, digitální přijímač zkontroluje, zda je 
k dispozici nová verze softwaru pro přijímač přes satelit. Pokud je nová verze 
k dispozici, můžete provést automatickou aktualizaci softwaru.
> Stiskněte zelené funkční tlačítko Update (aktualizace).  
 Nyní bude stažený nový software pro váš přijímač.
 Tento proces může trvat několik minut a neměl by být přerušován.

Načítání SFI dat

 Váš digitální přijímač disponuje elektronickým programovým průvodcem 
(EPG), který se nazývá SFI (SiehFern Info). Pro zobrazení dat tohoto 
elektronického programového průvodce musíte nejprve stáhnout SFI data.
Pokud máte dokončenou aktualizaci seznamu programů, resp. vyhledávání 
programů, váš přijímač automaticky stáhne SFI data. Tento postup může 
trvat až 30 minut.
> Pokud si nepřejete čekat na stažení SFI dat, proces můžete přeskočit.

Stiskněte žluté funkční tlačítko Skip (přeskočit). 
 SFI data budou poté automaticky aktualizovány následující noc nebo 

je můžete kdykoliv aktualizovat ručně (viz bod 7.15.1).

Ukončení instalačního asistenta

> Potvrďte konečnou zprávu instalačního asistenta stiskem zeleného 
funkčního tlačítka Finish (konec), pro návrat do běžného provozu.
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6  Nastavení 
Nyní, když máte připojený váš nový digitální přijímač a zahájili jste jeho 
provoz, můžete, pokud si přejete, přejít k optimalizaci jeho funkcí podle 
vašich preferencí.

6.1 Provozní jazyk
Tato položka menu vám dává možnost nastavení jazyka používaného ve 
všech menu podle vaší preference.
Pro změnu provozního jazyka postupujte následovně:
> Použijte tlačítko Menu pro vyvolání Hlavního menu. 
> Nyní pomocí šipkových tlačítek nahoru/dolů označte požadovaný 

řádek Operating language (provozní jazyk.)
> Potvrďte stiskem OK.
 Zobrazí se vedlejší menu Operating language.
> Pomocí šipkových tlačítek nahoru/dolů označte požadovaný jazyk.
> Váš výběr potvrďte stiskem OK.
> Stiskněte černé tlačítko pro návrat do hlavního menu bez provedení 

jakýchkoli změn.

6.2  Základní nastavení
Pro optimální použití vašeho DVB přijímače můžete stále provádět mnoho 
nastavení v řádku podle vašich osobních preferencí.
> Stiskněte tlačítko Menu pro vyvolání Hlavního menu. 
> Pomocí šipkových tlačítek nahoru/ dolů označte řádek Settings 

(nastavení).
> Potvrďte stiskem OK.
 Zobrazí se vedlejší menu Settings.
> Pomocí šipkových tlačítek nahoru/dolů označte řádek Basic set-

tings (základní nastavení).
> Potvrďte stiskem OK. Zobrazí se menu Basic Settings. 
> Pomocí šipkových tlačítek nahoru/dolů přesuňte značkovač v rámci 

menu a změňte individuální položky podle indikace.Při volbě položky 
menu si také všimněte jakýchkoli zpráv na obrazovce.

 Můžete provést následující nastavení:

6.2.1  GSM časový rozdíl (hodiny)
Váš přijímač je vybaven hodinami. Čas je synchronizován s časem GMT 
pomocí satelitu.
Pokud jste pod bodem Country (země) (bod 6.2.2) zvolili nastavení None 
(žádný), musíte jednoduše opravit čas podle vašeho místního času, pomocí 
šipkových tlačítek doleva/doprava. Pro Českou republiku je rozdíl +1 
hodina a + 2 hodiny v létě.

6.2.2  Země
Tato funkce umožňuje úpravu rozdílu GMT, stejně jako změnu ze 
standardního letního času automaticky.
> Pomocí šipkových tlačítek doleva/doprava zadejte vaši zemi (umís-

tění) v řádku Country (země).

6.2.3 Kód dálkového ovladače
Můžete použít jednotku dálkového ovladače vašeho přijímače pro ovládání 
čtyř různých přístrojů se stejným kódem dálkového ovladače.Pokud jsou 
ovládány dva přijímače v jedné místnosti, může to vést k nechtěným 
poruchám.Pro zabránění těchto poruch byste měli nastavit jiné možnosti 
dálkového ovladače pro dva přijímače.
> V tomto řádku stiskněte tlačítko SAT1 resp. SAT2 současně s tlačítkem 

OK.
 Kód dálkového ovladače přijímače byl nyní změněn.
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> Pokud si přejete změnit dálkový ovladač z jednoho přijímače na jiný 
během provozu, stiskněte znovu tlačítko SAT1 resp. SAT2 společně s 
tlačítkem OK.

6.2.4  Hodiny Stand-by
V tomto řádku se můžete rozhodnout, zda má být zobrazen aktuální čas na 
displeji, když je přijímač v režimu standby.
> V tomto řádku použijte šipková tlačítka doleva/doprava pro nastave-

ní režimu hodin stand-by na zapnuto nebo vypnuto.

Přijetí nastavení

Pro přijetí a uložení nastavení provedených v tomto menu postupujte 
následovně:
> Stiskněte zelené funkční tlačítko Accept (přijmout). Provedené změ-

ny budou uloženy a vy budete vráceni do menu Nastavení.
Jinak:
> Stiskněte červené funkční tlačítko Back (zpět).
 Nyní bude zobrazena zpráva s požadavkem.
> Pomocí šipkových tlačítek doleva/doprava označte pole Yes (ano), 

pokud si přejete přijmout provedené změny a potvrďte stiskem OK.
 Nyní budete vráceni do předchozího menu.
> Stiskněte tlačítko TV/Radio pro návrat do běžného provozního reži-

mu.Nastavení nebude uloženo.

6.3 Audio/Video nastavení
Pro optimalizaci digitálního přijímače pro použití s vašim televizorem můžete 
provést další nastavení v menu Audio/Video nastavení.
> Stiskněte tlačítko Menu pro vyvolání Hlavního menu. 
> Pomocí šipkových tlačítek nahoru/ dolů označte řádek Settings 

(nastavení).
> Potvrďte stiskem OK.
 Zobrazí se vedlejší menu Settings. 
> Nyní pomocí šipkových tlačítek nahoru/dolů označte požadovaný 

řádek Audio/Video settings (audio/video nastavení).
> Potvrďte stiskem OK.
 Zobrazí se menu Audio/Video settings. 
> Pomocí šipkových tlačítek nahoru/dolů přesuňte značkovač v rámci 

menu a změňte individuální nastavení podle indikace.
Při volbě položky menu si také všimněte jakýchkoli zpráv na obrazovce. 
Můžete provést následující nastavení:

6.3.1  Formát obrazu

> Pomocí šipkových tlačítek doleva/doprava vhodně nastavte formát 
obrazu vašeho TV na 4:3 nebo 16:9.

 Tato funkce automaticky upravuje formát obrazu podle vašeho televi-
zoru.

6.3.2  Jazyk (Audio signál)

> V tomto řádku použijte šipková tlačítka doleva/doprava pro volbu 
vámi preferovaného jazyka.

 Tam, kde je vysílán příslušný signál bude tato funkce automaticky na-
stavena na tento jazyk po vyhledání stanic.

6.3.3  Jazyk (titulky)
Váš DVB přijímač je schopný zobrazit titulky. Pokud je funkce Titulky 
zapnutá a je vysílán zvolený jazyk, titulky budou zobrazeny automaticky.
> V tomto řádku použijte šipková tlačítka doleva/doprava pro volbu va-

šeho jazyka titulků.
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Pokud je funkce aktivována, titulky mohou být zapnuty také ručně.Dostupnost 
titulků je indikována zobrazením zprávy Select sub-titles (volby titulků). 
Všimněte si prosím také bodu 7.13 v návodu k obsluze.

6.3.4  Režim TV SCART

> V tomto řádku použijte šipková tlačítka doleva/doprava pro nastave-
ní příslušného parametru vašeho televizoru na možnosti FBAS, RGB 
nebo S-Video. Pro standardní přístroje použijte nastavení FBAS.

6.3.5  Režim VCR SCART

> V tomto řádku použijte šipková tlačítka doleva/doprava pro nastave-
ní tohoto řádku v souladu s výstupním signálem vašeho videorekordé-
ru na možnosti FBAS, RGB nebo S-Video.

> Pro standardní rekordéry použijte nastavení FBAS.

6.3.6  Dolby Digital (AC3)
Různé filmy jsou vysílány ve formátu Dolby Digital.To bude indikováno 
symbolem Dolby  v informačním okně po zvolení programu.
Pokud máte Dolby Digital 5.1-kanálový zesilovač, můžete si užívat (tam 
kde se vysílá) příslušných filmů v 5.1-kanálovém Dolby Digital zvuku.Jediný 
požadavek je, že digitální výstup Audio Out Digital (viz bod 4.5.2) vašeho 
DVB přijímače musí být připojený do digitálního vstupu vašeho Dolby Digital 
5.1-kanálového zesilovače.
Pokud je program vysílán se zvukem Dolby Digital, bude to indikováno 
symbolem Dolby v informačním okně, když přepnete na program.
Pokud je zapnuta funkce Dolby Digital (AC3), tato vysílání budou automaticky 
reprodukována ve formátu Dolby Digital.
Pokud funkce není zapnuta (vypnuta), zvuk Dolby Digital lze také zapnout 
ručně.
Všimněte si prosím také bodu 7.6.1 v návodu k obsluze.
Přijetí nastavení
Pro přijetí a uložení nastavení provedených v tomto menu prosím postupujte 
následovně:
> Stiskněte zelené funkční tlačítko Accept pro uložení provedených 

změn a vraťte se do menu Settings.
Jinak:
> Stiskněte červené funkční tlačítko Back (zpět).
 Nyní bude zobrazeno okno s požadavkem.
> Pokud si přejete přijmout a uložit změny, použijte šipková tlačítka do-

leva/doprava pro označení pole Yes (ano) a potvrďte stiskem OK.
 Nyní budete vráceni do předchozího menu.
> Stiskněte tlačítko TV/Radio pro návrat do běžného provozu

V tomto případě nebude nastavení uloženo.

6.4  Nastavení antény (DVB-S)

Pokud jste nastavili digitální přijímač podle vašich osobních preferencí, stále 
může být potřeba upravit digitální přijímač podle vaší antény.Menu Nastavení 
antény (DVB-S) zahrnuje satelitní přístroje z hlediska instalačního asistenta. 
Pokud byl instalační asistent předčasně ukončen, polohy satelitů ASTRA 
a EUTELSAT budou předprogramovány.Pokud si přejete přijímat také 
jiné satelity nebo používáte-li jiné LNB, nastavte váš digitální přijímač na 
požadovaná data následovně:
> Použijte tlačítko Menu pro vyvolání Hlavního menu.
> Pomocí šipkových tlačítek nahoru/ dolů označte řádek Settings 

(nastavení).
> Potvrďte stiskem OK.
 Zobrazí se menu Settings. 
> Nyní pomocí šipkových tlačítek nahoru/dolů označte požadovaný 

řádek Antenna settings (DVB-S).
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> Potvrďte stiskem OK. Zobrazí se menu Antenna settings (DVB-S).
 V tomto menu můžete provést následující nastavení:

6.4.1  Multytenne
Pokud je přijímač používán ve spojení s Multytenne LNB, můžete tuto 
položku menu použít pro automatickou úpravu přepínacích poloh na 
Multytenne LNB.
> V tomto řádku použijte šipková tlačítka doleva/doprava pro zapnutí 

automatické úpravy přepínacích poloh.

6.4.2  Zapínání nebo vypínání DiSEqC
DiSEqC (Digital Satelliten Equipment Control) je digitální přepínací/ovládací 
signál, používaný pro ovládání DiSEqC-kompatibilních komponentů pomocí 
anténního kabelu. Pokud je vaše externí jednotka vybavena DiSEqC 
komponenty, musíte zapnout ovládací funkci DiSEqC:
> V tomto řádku použijte šipková tlačítka doleva/doprava pro zapnutí 

nebo vypnutí DiSEqC.
 Protože lze ovládat pouze jeden LNB, když je vypnutá funkce DiSEqC, 

menu je omezeno na konfiguraci jednoho LNB.

6.4.3  Nastavení přepínací matice
Menu zahrnuje čtyři přepínací kritéria pro ovládání DiSEqC.
Váš přijímač je předprogramovaný tak, aby byla přijímána ASTRA na 19,2° 
východně při nastavení přepínače na A/A a Eutelsat na 13° je přijímán při 
nastavení na B/A miltipřepínače.Pokud je přepínací matice vaší přijímací 
instalace nastavena jinak nebo pokud přijímáte jiné satelity, můžete upravit 
nastavení vašeho digitálního přijímače na tyto přijímací instalace následovně.
> Pomocí šipkových tlačítek zvolte přepínací polohu DiSEqC (1-4), na 

kterou si přejete nasměrovat satelit (např. A/B 3 bez satelitu) a označ-
te tento řádek.

> Stiskněte tlačítko OK.
 Nyní se zobrazí tabulka výběru zahrnující různé satelity.
> Pomocí šipkových tlačítek označte požadovaný satelit.
 Pomocí šipkových tlačítek nahoru/dolů přesuňte značkovač o jeden 

řádek nahoru nebo dolů nebo použijte šipková tlačítka doleva/dopra-
va pro přesun značkovače o jednu stranu zpět nebo vpřed.

 Pokud není požadovaný satelit obsažen v seznamu, použijte prosím 
jeden z opačných slotů, označených User 1 (uživatel 1) až User 14 
(uživatel 14).

> Potvrďte stiskem OK.
 Označené satelity budou nyní přidány do menu Antenna settings na 

předem označenou pozici.
Nyní můžete upravit tímto způsobem nastavení v menu Antenna settings, 
dokud nastavení v tomto menu neodpovídá nastavení přijímací jednotky.
Pro jakákoli přepínací kritéria, které nepotřebujete, použijte nastavení No 
satellite (bez satelitu).

6.4.4  Dodatečná nastavení/charakteristika LNB
Pokud jste dokončili nastavení přepínací matice vašeho DVB přijímače podle 
požadavků vaší přijímací instalace, musíte ještě zkontrolovat a tam, kde je 
potřeba, opravit další nastavení vaší přijímací jednotky.
> Pomocí šipkových tlačítek doleva/doprava přesuňte značkovač do 

sloupce Configuration (konfigurace).
> Nyní, v řádku, ve kterém si přejete zkontrolovat nebo změnit nastavení 

použijte šipková tlačítka nahoru/dolů pro označení pole Continue 
(pokračovat).

> Potvrďte stiskem OK.
 Zobrazí se vedlejší menu, ve kterém můžete provést nastavení spoje-

né s LNB a nastavit test transpondér.
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Můžete provést následující nastavení/úpravy:

Typ LNB
> Pomocí šipkových tlačítek doleva/doprava zadejte typ používaného 

LNB. Možnosti jsou Single LNB, Quatro LNB, Multitenne LNB, Disi-
Con 1 LNB, DisiCon 2 LNB, DisiCon 4 LNB, C-Band LNB, Circular 
LNB, SatCR LNB a User LNB pro ruční zadání dat LNB.

Test Transpondér
Následující body tohoto menu musí být zadány pouze, pokud si přejete 
zkontrolovat satelitní signál specifického satelitu.

Frekvence transponderu
> V tomto řádku použijte numerická tlačítka pro zadání frekvence na 

které jsou vysílány digitální programy.

Polarizace
> Pomocí šipkových tlačítek nahoru/dolů zadejte požadovanou polari-

zační rovinu (horizontální nebo vertikální).

Symbolová rychlost
Symbolová rychlost indikuje množství vysílaných dat za sekundu.To by mohlo 

být typicky 27500 (27500 symbolů za sekundu).
> Pomocí numerických tlačítek zadejte správnou symbolovou rychlost.

User LNB (uživatelský)
Pokud jste zadali User LNB pod záhlavím typ DiSEqC, můžete provést další 
nastavení:

LOF nízké pásmo (low-band)
LOF (Local oscillator frequency) (místní frekvence oscilátoru) je frekvence při 
které LNB převádí frekvenci přijímanou do tzv. 1. střední frekvence, kterou lze 
poté přijímat digitálním přijímačem.Tzv. univerzální LNB funguje s 2 LOF, aby 
převáděli plný frekvenční rozsah 10.7 až 11,8 GHz (low-band) a 11,7 až 12,75 
GHz (high-band).
> V tomto řádku použijte numerická tlačítka pro zadání LOF nízkého 

pásma vašeho LNB.

LOF vysoké pásmo (high-band)
> V tomto řádku použijte numerická tlačítka pro zadání LOF vysokého 

pásma vašeho LNB.

LOF přechod
> V tomto řádku použijte numerická tlačítka pro zadání frekvence, při 

které váš LNB přepíná z nízkého pásma (low band) na vysoké pásmo 
(high band).

Úroveň signálu/kvalita
Pokud jste zadali podrobnosti test transpondéru správně, síla signálu 
a kvalita bude indikována v těchto řádcích.

> Stiskněte červené funkční tlačítko Back (zpět) pro přemístění zpět na 
nastavení přepínacích poloh.

 Zvolené nastavení bude přijato a uloženo automaticky.

6.4.5  Rotační anténa
Pokud provozujete váš digitální rekordér ve spojení s rotační anténou 
vybavenou DiSEqC motorem (úroveň 1.2), zapněte DiSEqC ovládání (bod 
6.4.1) a podívejte se na bod 9 v návodu k obsluze.
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6.5  Nastavení antény (DVB-T)
S pomocí konfigurace antény (DVB-T) můžete optimálně nasměrovat anténu 
DVB-T pomocí spektra kanálů a taky zapnout napájení antény.
> Stiskněte tlačítko Menu pro vyvolání Hlavního menu. 
> Pomocí šipkových tlačítek nahoru/ dolů označte řádek Settings 

(nastavení).
> Potvrďte stiskem OK.
 Zobrazí se menu Settings.
> Nyní pomocí šipkových tlačítek nahoru/dolů označte požadovaný 

řádek Antenna settings (DVB-T).
> Potvrďte stiskem OK. Zobrazí se menu Antenna settings (DVB-T).
 Upravte polohu DVB-T antény, aby indikátor ukazoval maximální sílu 

signálu.

Napájení antény 5V
Při použití aktivní antény musíte zapnout napájení antény (5V/30mA). Poté 
bude anténa napájena pomocí vstupu pozemní antény.
> V tomto řádku použijte šipková tlačítka doleva/doprava pro zapnutí 

nebo vypnutí napájení antény.
V případě přetížení nebo zkratu bude napájení antény automaticky vypnuto.
V tomto případě byste měli opravit problém a poté znovu zapnout napájení 
antény.

7  Provoz 

7.1 Zapínání/vypínání
 Zapněte digitální přijímač stiskem tlačítka On/Stand-by buď na panelu 

přijímače nebo na dálkovém ovladači.
> Toto tlačítko stiskněte znovu pro opětovné vypnutí přijímače.
> Přijímač je nyní v pohotovostním režimu a podle aktivace v bodu 6.2.4, 

bude zobrazen aktuální čas na panelu přijímače.
 Pokud není aktuální napětí zobrazeno, musí být získáno přijímačem. 

Pro provedení zapněte přijímač a nastavte jej pro příjem hlavního ka-
nálu (např. ZDF v Německu) po dobu cca 30 sekund pro automatické 
získání času.

7.2  Volba programů

7.2.1  Použití programových tlačítek nahoru/dolů

> Můžete použít programová tlačítka nahoru/dolů, buď na panelu při-
jímače nebo na dálkovém ovladači, pro posun o jeden program nahoru 
nebo dolů v seznamu programů.

7.2.2  Používání numerických tlačítek

> Pomocí numerických tlačítek zadejte číslo požadovaného programu.
Například:

1    pro programový slot 1
1 poté 4  pro programový slot 14
2 poté 3 poté 4 pro programový slot 234

Při zadávání čísel programů s několika číslicemi máte přibližně tři sekundy 
času, po stisknutí tlačítka pro dokončení zadání.
Pokud si přejete zadat číslo obsahující pouze jednu, dvě nebo tři číslice, 
postup zadávání můžete urychlit držením stisknutého tlačítka o něco déle u 
poslední číslice.



 CZ  21

7.2.3  Používání navigátoru (seznam programů)

> Stiskněte OK.
 Zobrazí se navigátor seznamu programů. V režimu TV budou zobraze-

ny pouze TV programy a v režimu rádia pouze rádio programy. Aktuál-
ně zvolený program bude označen.

> Nyní pomocí šipkových tlačítek nahoru/dolů označte požadovaný 
program.

> Stiskněte tlačítko OK a označený program bude zobrazen.
> Pomocí šipkových tlačítek nahoru/dolů přesuňte značkovač o jeden 

řádek nahoru nebo dolů v seznamu.
> Pomocí šipkových tlačítek doleva/doprava přesuňte značkovač 

o jednu stranu nahoru nebo dolů v seznamu.

7.2.3.1  Volba seznamu

Pro jednodušší nalezení programu, váš přijímač poskytuje několik seznamů 
programů.A ty si můžete zvolit z vašeho oblíbeného seznamu/TV seznamu 
(viz bod 8.1) nebo můžete vidět celkový seznam roztříděný podle abecedy 
nebo seznam podle poskytovatelů.
> Stiskněte OK.
 Zobrazí se aktivní seznamu programů.
> Nyní použijte červené funkční tlačítko Category pro otevření okna s 

typy seznamů programů (seznam TV, seznam poskytovatelů TV a 
celkový TV seznam).

 Je označen aktivní typ seznamu programů. 
> Pomocí šipkových tlačítek nahoru/dolů zvolte např. typ seznamu 

programů celkový seznam a potvrďte stiskem OK.
 Zobrazí se celkový seznam roztříděný podle abecedy, který obsahuje 

všechny programy.
> Pomocí šipkových tlačítek nahoru/dolů označte program, který si 

přejete zobrazit.
> Potvrďte stiskem OK.

7.2.4  Vyvolání zablokovaných programů
Pokud je zvolen program, který je blokovaný funkcí rodičovského zámku, na 
obrazovce se zobrazí zpráva Unit PIN (PIN přístroje).
> Pomocí numerických tlačítek zadejte kód PIN.
 Nyní můžete sledovat zvolený program.

nebo

> Přepnout na program, který není blokovaný.
 Pokud jste pod bodem 8.3.1 zvolili nastavení Once (jednou), systém 

bude jednou požadovat zadání kódu PIN, když přepnete na blokovaný 
program.Pro zjednodušení musíte zadat kód PIN pouze jednou během 
každé provozní fáze.

Pokud používáte Smartkartu CONAX, tak se také podívejte na bod 7.3.2.

7.2.5  Infobox
Po každé změně programů se krátce zobrazí informační okno, zobrazující 
programový slot a název zvoleného programu.Dodatečně budou indikovány 
jiné vlastnosti programu, jako je   pro Videotext,    pro vysílání ve 
formátu 16:9,   pro zakódované programy. Pokud je od poskytovatele 
k dispozici, tak budou zobrazeny SFI žánr a věková omezení.
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7.3  Příjem zakódovaných programů
Váš přijímač je vybavený integrovaným dekódovacím systémem CONAX 
a také běžným rozhraním. Toto vám umožňuje příjem a sledování 
zakódovaných programů. Pro provedení musíte vložit buď Smartkartu 
CONAX do integrované čtečky karet nebo do poskytnutého slotu vložit CI 
modul s platnou Smartkartou:
> Vložte Smartkartu CONAX do slotu na karty integrované čtečky karet. 

(zlatě zbarveným čipem směrem dolů a ve směru vkládání)
nebo
> Do slotu vložte CI modul.
> Vložte Smartkartu do slotu na karty CI modulu.
 Ujistěte se, že zlatě zbarvený čip Smartkarty je na horním povrchu, ve 

směru, ve kterém je karta vkládána.
> Pokud zvolíte zakódovaný program, digitální přijímač automaticky 

zkontroluje slot a zobrazí program v dekódované formě, při vložení 
příslušného CI modulu, včetně platné Smartkarty pro tento program.

7.3.1  Speciální funkce
Určité speciální funkce jsou nabídnuty na určitých programových slotech, 
např. Premiere (příjem pouze s platným předplacením!) Například 
vícezásobovací kanály vám umožňuji zvolit různé hry ve sportovní kategorii, 
tj. různé národní ligy v Německu nebo budete schopni zvolit odlišné 
komentáře (např. stadion/vysílání) nebo v některých případech mohou být 
k dispozici jiné úhly pohledu kamery (např. závod Formule 1).
Na některých kanálech můžete dodatečně zvolit dobu začátku filmu, který 
jste si objednali.

7.3.1.1  Vícezásobovací možnosti

Některé programy poskytují příležitost používání tzv. vícezásobovacích 
možností. Tato funkce vám umožňuje například zvolit různé perspektivy 
kamery v případě sportovních událostí (Formule 1) nebo přepnout na jiná 
sportovní místa (Národní fotbalová liga v Německu).
Tam, kde program poskytuje vícezásobovací možnosti, tak to bude 
indikováno zprávou na obrazovce.
> Pro volbu jedné dostupné možnosti stiskněte tlačítko Option (mož-

nost).
 Zobrazí se okno volby, zobrazující různé dostupné možnosti. 
> Pomocí šipkových tlačítek nahoru/dolů zvolte požadovanou mož-

nost.
> Potvrďte stiskem OK.
 Váš digitální přijímač nyní zobrazí zvolenou možnost.

7.3.1.2  Volba časů začátku/obraz

U některých kanálů máte možnost volby různých časů začátku pro sledování 
určitých filmů.Tyto filmy mohou být sledovány po celý den s určitými časy 
začátku.
Tam, kde kanál poskytuje možnost volby časů začátku, bude to indikováno.
> Pro volbu jednoho dostupného času začátku stiskněte tlačítko Option 

(možnost).
 Zobrazí se okno volby, zobrazující dostupné časy začátku.
> Pomocí šipkových tlačítek nahoru/dolů zvolte požadovaný čas za-

čátku.
> Potvrďte stiskem OK.
 Pokud je program potvrzený pro čas začátku, který jste nastavili, mů-

žete přejít ke sledování programu v požadovaném čase.
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7.3.2  Kód CONAX PIN
Váš přijímač je vybaven funkcí rodičovského zámku
to vám umožňuje zablokovat vstup do individuálních programů (viz bod 8.3). 
V případě zakódovaných kanálů CONAX, individuální vysílání, která nejsou 
vhodná pro děti nebo dospívající lze zablokovat pomocí kódu/symbolu 
rodičovského zámku.Pro odemčení specifického programu musíte zadat 
CONAX PIN kód. Tento PIN kód je uložen na Smartkartě.Toto obdržíte 
společně s vaší kartou.CONAX PIN kód není stejný s kódem PIN jednotky 
digitálního přijímače (bod 8.3) a nesmí být zaměněný s tímto.
Pokud přepnete na kanál, na kterém je vysílán zablokovaný program, zobrazí 
se zpráva.
> Pomocí numerických tlačítek zadejte 4-číselný CONAX PIN kód, 

abyste mohli sledovat program.
> Pokud jste provedli správné zadání, program bude odemčený a lze jej 

sledovat.
 Pokud je kód PIN zadán nesprávně, můžete jej buď zadat znovu nebo 

stisknout tlačítko Back (zpět), pro návrat do předem zvoleného pro-
gramu.

7.4  Ovládání hlasitosti
Máte možnost upravit hlasitost vašeho digitálního přijímače.
Toto usnadňuje provoz přijímače, protože máte všechny důležité funkce 
na jednom dálkovém ovladači a jen zřídka budete muset použít dálkový 
ovladač televizoru.Pokud zapnete digitální přijímač, hlasitost zvuku bude 
reprodukována podle naposledy zvoleného nastavení.
> Pro úpravu hlasitosti vašeho digitálního přijímače stiskněte Volume + 

pro zvýšení hlasitosti a Volume – pro její snížení.
> Pro vypnutí zvuku (mute), stiskněte tlačítko Sound on/off a pokud jej 

stisknete ještě jednou, tak se zvuk zase obnoví.

7.5  Přepínání TV/Rádio
Předprogramování zahrnuje oba, TV a rádio programy.
> Použijte tlačítko TV/Radio pro přepnutí digitálního přijímače do
 režimu rádia.Přijímač se nyní přepne do naposledy zvoleného rádio 

programu.
> Stiskněte znovu tlačítko TV/Radio, pro návrat do naposledy zvoleného 

televizního programu.

7.6 Volba jiného jazyka (režim TV) resp. stanice/kanálu  
      (režim Rádio)

Pokud je program vysílaný v několika jazycích nebo s několika audio kanály, 
bude indikováno zprávou zobrazenou na obrazovce. Poté můžete přejít 
k nastavení jiného jazyka nebo dalšího kanálu následovně:
> Stiskněte tlačítko Language selection (volba jazyka).
 Na obrazovce se objeví seznam indikující aktuálně vysílané jazyky.
> Pomocí šipkových tlačítek nahoru/dolů označte požadovaný jazyk 

a potvrďte stisknutím OK.
 Nyní můžete přejít k poslechu programů ve zvoleném jazyce.Váš digi-

tální přijímač je také schopný příjmu mono programů.
> Pomocí šipkových tlačítek doleva/doprava zvolte Mono kanál 1  

( ), Mono kanál 2 ( ) nebo Stereo ( ).
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7.6.1  Dolby Digital (režim AC3)
Pokud je program vysílán se zvukem Dolby Digital, bude to indikováno 
symbolem Dolby v informačním okně, když přepnete program. Pokud máte 
aktivovanou funkci Dolby Digital (AC3) v souladu a bodem 6.3.6, program 
bude automaticky reprodukován v tomto formátu.
Pokud jste nezapnuli funkci Dolby Digital (AC3), můžete váš přijímač 
přepnout ručně do režimu AC3 následovně:
> Stiskněte tlačítko Option (možnost). Pokud jsou nějaké vysílány, 

seznam aktuálně vysílaných jazyků stejně jako Dolby Digital (AC 3) 
budou zobrazeny na obrazovce.

> Pomocí šipkových tlačítek nahoru/dolů označte řádek Dolby Digital.
> Potvrďte stiskem OK.
Nyní můžete poslouchat program v Dolby Digital zvuku.
Pokud chcete, aby váš přijímač reprodukoval programy ve formátu zvuku 
Dolby Digital automaticky, měli byste váš přijímač nastavit na automatickou 
reprodukci AC3, podle popisu v bodě 6.3.6.

7.7  Návrat do naposledy zvolenému programu (Zpět)
> Stiskněte znovu tlačítko Back (zpět), pro návrat do naposledy zvole-

ného televizního programu.
> Stiskněte tlačítko znovu pro návrat do předem zvoleného programu.

7.8  Zobrazení hodin a informací o programu
Tato funkce vám umožňuje sledovat programové informace spojené 
s aktuálně zvoleným programem.
> Stiskněte tlačítko Info pro zobrazení informací aktuálně zvoleného 

programu.
V dolní polovině obrazovky se zobrazí aktuální čas, název aktuálního 
programu, společně s časy začátku a konce, kdykoliv je tato informace 
vysílána poskytovatelem programů.

7.9  Dodatečné programové informace
Kdykoliv jsou tyto informace poskytnuty, můžete použít funkci informací 
programu pro obdržení dodatečných programových informací spojených se 
zvoleným programem.
> Stiskněte dvakrát tlačítko Info pro otevření okna dodatečných informací.
 Zobrazí se dodatečné informace spojené s aktuálním programem.
> V informačním textu se můžete posouvat po řádcích pomocí šipko-

vých tlačítek nahoru/dolů nebo po stránkách pomocí šipkových tla-
čítek doleva/doprava.

> Tam kde je k dispozici, opětovné stisknutí tlačítka Info vyvolá další 
program.

> Ještě jednou stiskněte tlačítko Info pro vypnutí zobrazení.

7.10  Informace transpondéru

> Stiskněte zelené funkční tlačítko (Transpondér info) pro zobrazení dat 
zvoleného transpondéru.

> Dodatečně můžete použít barevná funkční tlačítka pro zobrazení Au-
dio/Video informací, Programových informací a tam kde jsou k dis-
pozici, informace ohledně použitém systému kódování (CA).

> Stiskněte tlačítko Menu pro výstup z funkce informací.

7.11  Zmrazení obrazu
> Stiskněte tlačítko Freeze frame/Stop a aktuální pohyblivý TV obraz 

zamrzne a bude zobrazen jako statický snímek.
> Toto tlačítko stiskněte znovu pro návrat do normálního provozu.
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7.12  Časovač spánku
> Stiskněte opakovaně tlačítko Sleep Timer pro nastavení času (od 15 

minut do 2 hodin), kdy bude přijímač vypnutý.
 Pokud zvolený čas uplyne, přijímač se automaticky přepne do režimu 

stand-by.

7.13  Videotext

7.13.1  Používání dekodéru videotextu vašeho televizoru
Tam kde je vysílaný videotext, tak bude k dispozici pro váš televizor.Pro ovládání 
možností videotextu musíte použít dálkový ovladač vašeho televizoru.Pokud 
se vyskytne nějaký problém ohledně zobrazení na vaší televizní obrazovce, 
jako je překrývání obsahu videotextu s obrazem, tak byste měli nastavit váš 
digitální přijímač do režimu FBAS (bod 6.3.4).

7.13.2  Používání vnitřního dekodéru videotextu
Jako alternativu můžete také použít integrovaný dekodér TOP videotext pro 
zobrazení informací.Při používání TOP videotextu jsou všechny stránky 
tématicky rozděleny do skupin a bloků, které tvoří videotext čitelnějším.
> Přepněte na kanál, u kterého chcete sledovat videotextové informace.
> Stiskněte tlačítko Videotext pro zobrazení videotextu.
> Pomocí numerických tlačítek zadejte požadovanou stránku videotextu.
 Vaše zadání bude zobrazeno v levém horním rohu obrazovky.Pokud 

jste zadali požadovanou stránku videotextu, přijímač vyhledá tuto 
stránku.

 Jelikož nemohou být všechny stránky vysílány současně, přijímači 
může trvat několik sekund, než nalezne a zobrazí stránku na televizní 
obrazovce.

 Všichni poskytovatelé videotextových informací používají stránku 100 
jako jejich spouštěcí stránku.

> Použijte červené resp. zelené tlačítko pro posun o jednu stránku do-
předu nebo zpět.

> Stiskem žlutého funkčního tlačítka vyvolejte skupinu videotextu, indi-
kovanou ve žlutém poli.

> Stiskem modrého funkčního tlačítka vyvolejte blok videotextu, indiko-
vanou v modrém poli.

Smíšený režim
> Opětovné stisknutí tlačítka Videotext vás přenese do smíšeného reži-

mu sledování (současně jsou zobrazeny videotextové informace a TV 
obraz).

> Toto tlačítko stiskněte znovu pro návrat do normálního provozního re-
žimu.

Zastavený režim
> Stiskněte tlačítko Freeze frame/Stop pro zobrazení zprávy „Stop“ 

v horním levém rohu okna videotextu.
 Toto zabrání automatickému nepřetržitému stránkování skrz vedlejší 

stránky videotextu.
> Stiskněte znovu tlačítko Freeze frame/Stop pro opětovné vypnutí za-

staveného režimu.
> Stiskněte tlačítko Back (zpět) pro návrat do běžného provozního režimu.
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7.14  Titulky
Kde jsou vysílány titulky, to bude indikováno zprávou Sub-title select (volba 
titulků). Pokud jste zapnuli funkci Titulky (podle bodu 6.3.3), tak budou 
zobrazeny automaticky ve zvoleném jazyku (pokud je vysílán).
Pokud jsou titulky vysílány pouze v jiných jazycích nebo jsou-li vysílány pomocí 
teletextu, můžete je zapnout ručně, následujícím způsobem.
> Stiskněte několikrát tlačítko Option (možnost), dokud položka titulky 

nezobrazí tabulku výběru vysílaných jazyků a/nebo stránky videotextu, 
používané pro vysílání titulků.

> Pomocí šipkových tlačítek nahoru/dolů označte požadovaný jazyk 
resp. stránku videotextu.

> Potvrďte stiskem OK.
 Nyní se zobrazí titulky.
Uvědomte si prosím, že tyto funkce jsou k dispozici pouze tam, kde jsou vy-
sílány titulky.Také si uvědomte, že toto nastavení nebude ponecháno, když 
přepnete kanály.

7.15  Elektronický programový průvodce SFI (SiehFern Info)
Váš digitální přijímač disponuje elektronickým programovým průvodcem.
Toto vám umožňuje zobrazení programových informací spojených s jedním 
nebo více programy na vaší obrazovce.
Můžete velmi rychle obdržet přehled aktuálně běžících programů, programy 
dne nebo následujících dnů.
SFI funkce vám umožňuje:
- zobrazit na obrazovce informace ohledně obsahu programu
- označit specifické programy, které budou poté automaticky zapnuty, když   
 začnou
- časovače programů
- vyhledávat a sledovat programy podle typu (žánru).

7.15.1  Získání SFI dat
Programové informace budou aktualizovány vašim přijímačem v době 
aktualizace, kterou jste zvolili v souladu s bodem 8.2 (SFI kanál). Aby k tomu 
došlo, tak Pro provedení musí být přijímač v režimu stand-by.
Proces stahování bude indikován zobrazením již stažených SFI dat (např. 
P038 pro 38%) na displeji panelu. Pokud je váš přijímač v této době zapnutý, 
funkce nebude provedena.

Můžete také spustit proces stahování ručně, přímo po vypnutí stiskem tlačítka 
SFI (když displej zobrazuje „oooo“). Během procesu stahování budou na 
displeji indikovány již stažená data (např. P038 pro 38%).
Průběh procesu stahování závisí na počtu obsažených programů.
Přehledy lze rozšířit sedm dní dopředu. Čím více programů je přidáno do 
elektronického programového průvodce, tím více se zvýší množství dat 
a doba přehledu je podle toho snížena.
Je na vás, abyste se rozhodli, které programy by měly být zahrnuty do 
elektronického programového průvodce.Ty mohou být zvoleny a přidány podle 
popisu v bodě 8.2.4.

7.15.2  Přerušení procesu stahování
Proces stahování lze přerušit zapnutím digitálního přijímače (tlačítko On/
Stand-by). Poté jsou k dispozici SFI data předchozí aktualizace.

7.15.3  Vyvolání elektronického programového průvodce

> Zapněte digitální přijímač a také váš televizor.
> Stiskněte tlačítko SFI na dálkovém ovladači digitálního přijímače.
 Elektronický programový průvodce bude nyní zobrazen na obrazov-

ce. Budou zde zobrazeny vámi zvolené kanály nebo ty, z výchozího 
továrního nastavení s jejich aktuálními programy (viz také bod 8.2). 
Nyní můžete použít funkce SFI pro získání informací ohledně obsahu 
různých programů.
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 Dodatečně můžete použít funkce SFI pro přepnutí do určitého progra-
mu, označit jej nebo jej aktivovat ve funkci časovaného programování.

7.15.4 Nyní (tabulka s aktuálním obsahem programu)
Nejprve bude zobrazena tabulka SFI „Now” (nyní), zobrazující aktuálně 
vysílané programy. Žlutá lišta vedle názvu programu indikuje uplynulý čas 
aktuálního programu. Značkovač indikuje aktuálně zvolený program.
> Pomocí šipkových tlačítek nahoru/dolů přesuňte značkovač o jeden 

řádek.
> Pomocí šipkových tlačítek doleva/doprava přesuňte o jednu stranu 

nahoru nebo dolů v seznamu programů.
 Nyní jsou k dispozici funkce SFI (bod 7.15.7).
> Stiskněte žluté funkční tlačítko pro přesun do SFI tabulky „Next” (viz 

bod 7.15.5)
nebo
> Stiskněte tlačítko TV/Radio pro návrat do běžného provozu

7.15.5  Next (Další)

> Pomocí žlutého funkčního tlačítka vyvolejte tabulku „Next“ (další/ná-
sledující programy).

> Nyní jsou k dispozici funkce SFI (bod 7.15.7).
> Stiskněte žluté funkční tlačítko pro přesun do SFI tabulky „More” (viz 

bod 7.15.6)
nebo
> Stiskněte zelené funkční tlačítko resp. černé tlačítko pro návrat do 

předchozí SFI tabulky „Now” (nyní)

nebo

> Stiskněte tlačítko TV/Radio pro návrat do běžného provozu

7.15.6  More (více)

> Opětovným stiskem žlutého funkčního tlačítka během zobrazení SFI 
tabulky „Next“ vás přenese do SFI tabulky „More”. 

 Dodatečné časové okno se zobrazí v záhlaví této tabulky.Čas spojený 
se zobrazenou SFI tabulkou bude indikován v tomto okně.

> Stiskněte žluté funkční tlačítko pro posun stránky vpřed, podle času, 
který je indikovaný ve žlutě zabarveném poli.

> Držte stisknuté žluté tlačítko pro nepřetržitý posun skrz informace. 
Budou zobrazeny hodiny, aby byly informace čitelnější.

> Odpovídajícím způsobem se můžete posunovat zpět skrz tabulky, 
stisknutím a přidržením zeleného funkčního tlačítka.

 Individuální dny v týdnu jsou zobrazeny podél spodní části obrazovky.
Pokud jsou k dispozici informace pro následující den, budou označeny 
příslušné pole.

> Pro sledování přehledu pro specifický den, použijte numerická tlačít-
ka pro zadání příslušného čísla požadovaného dne.

nebo

> Stiskněte tlačítko Back pro návrat do tabulky „Next”.

7.15.7  Funkce SFI
Pro provedení následujících SFI funkcí vyvolejte SFI podle popisu v bodě 
7.15.3.
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7.15.7.1 SFI informace

Můžete zobrazit krátké informace ohledně označeného programu s pomocí 
SFI Info. Tam, kde jsou dodatečné informace k dispozici, bude to indikováno 
symbolem  vedle příslušného programu.
> Použijte šipková tlačítka nebo funkční tlačítka pro označení požado-

vaného programu.
> Stiskněte tlačítko SFI pro zobrazení informací.
 Rozsáhlý informační text lze posouvat nebo stránkovat s pomocí šip-

kových tlačítek.
> Stiskněte tlačítko Back pro návrat do předchozí SFI tabulky.

7.15.7.2  Časované programování SFI

Elektronický programový průvodce SFI vám umožňuje jednoduše 
programovat časované události.
> Použijte šipková tlačítka resp. funkční tlačítka pro označení požado-

vaného programu.
> Stiskněte červené funkční tlačítko Timer pro otevření okna výběru.
> Pomocí šipkových tlačítek nahoru/dolů označte požadovaný typ ča-

sovače (viz bod 7.16).
> Potvrďte stiskem OK.
 Pro účely ovládání se zobrazí menu Manage timer (správa časova-

če) s daty zvoleného programu.V tomto menu můžete v případě potře-
by provádět změny (viz 7.16).

> Stiskněte tlačítko Back pro návrat do předchozí tabulky.
 Nyní je označen příslušný řádek. V závislosti na typu časovače bude 

nyní váš přijímač zapnutý na začátku zvoleného programu a pravdě-
podobně také přepnutý na správný kanál.Pokud byl přijímač zapnutý 
pomocí časovače videorekordéru, bude také znovu vypnutý na kon-
ci časované události.Pokud je časovač videorekordéru aktivní, bude 
to indikováno „rEc” na displeji. Pro zabránění nechtěného přeruše-
ní nebo ukončení záznamu je většina tlačítek na dálkovém ovladači 
v tomto režimu bez funkcí.V režimu stand-by je aktivní časovač indiko-
ván blikající dvojtečkou v hodinách.

Vymazání SFI časované události

> Pokud byste chtěli vymazat naprogramovanou časovou událost pomocí 
SFI, přejděte podle výše uvedeného popisu k označování příslušného 
programu.

> Stiskněte červené funkční tlačítko Timer pro otevření okna výběru.
> Pomocí šipkových tlačítek nahoru/dolů označte řádek Delete 

timer.
> Potvrďte stiskem OK.
> Pro přerušení aktivního časovače, použijte tlačítko On/Standby pro 

vypnutí digitálního přijímače.
> Poté stiskněte stejné tlačítko znovu pro zapnutí přijímače a použijte 

všechny funkce znovu.

7.15.7.3 Přehled SFI programů

Přehled SFI programů můžete použít pro zobrazení tabulky s celodenním 
programem jednoho kanálu.Pro provedení přejděte k následujícímu:
> Stiskněte tlačítko SFI. Bude zobrazena SFI tabulka „Now“ (nyní).
> Stiskněte modré funkční tlačítko SFI Menu pro otevření okna výběru.
> V okně výběru použijte šipková tlačítka nahoru/dolů pro označení 

řádku Programmes (programy).
> Potvrďte stiskem OK.
 Nyní bude zobrazen denní přehled zvoleného kanálu. 
> Můžete použít šipková tlačítka pro přesun značkovače na požadovaný 

program nebo čas.
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 Individuální dny v týdnu jsou zobrazeny podél spodního okraje obra-
zovky.

 Pokud jsou k dispozici informace pro následující den, budou označeny 
příslušné pole.

> Pro zobrazení obsahu programu specifického dne stiskněte odpovída-
jící numerické tlačítko.

Zobrazení SFI přehledu jiných programů

> Stiskněte zelené funkční tlačítko Programmes.Zobrazí se seznam 
SFI programů.

> Nyní můžete přejít k označení požadovaného programu pomocí šipko-
vých tlačítek.

> Stiskněte tlačítko OK pro zobrazení SFI přehledu označeného kanálu.

7.15.7.4 SFI přehled podle typu programu (žánru)

Pokud se zajímáte o určité typy programů, můžete zobrazit informace 
o programech podle různých žánrů, např. filmy, zprávy atd.
> Stiskněte tlačítko SFI pro otevření tabulky „Now” (nyní).
> Stiskněte modré funkční tlačítko SFI Menu pro otevření okna výběru.
> Pomocí šipkových tlačítek nahoru/dolů označte řádek Genres (žán-

ry) a potvrďte stiskem OK.
> Použijte zelené funkční tlačítko Genres (žánry) pro otevření okna 

s dostupnými typy programů. 
> Pomocí šipkových tlačítek zvolte požadovaný typ programu a potvrď-

te stiskem OK.
 Zobrazí se přehled dne, obsahující pouze zvolené typy programů.
> Pomocí šipkových tlačítek nahoru/dolů přesuňte značkovač na po-

žadovaný program.
> Pomocí šipkových tlačítek doleva/doprava se posunujte o jednu 

stranu v seznamu.
 Individuální dny v týdnu jsou zobrazeny podél spodního okraje obra-

zovky.
 Pokud jsou k dispozici informace pro následující dny, příslušné pole 

budou označeny.
> Pro zobrazení obsahu programu specifického dne stiskněte odpovída-

jící numerické tlačítko.

7.15.8  Ukončení režimu SFI

> Stiskněte tlačítko Menu nebo TV/Radio pro návrat do běžného provozu.

7.16  Časované záznamy
Váš přijímač je vybaven časovači videorekordéru a časovači přepínání 
kanálů.Co se týče programování, tyto typy časovačů se liší pouze v názvu.
Časovače můžete programovat ručně podle popisu v této kapitole nebo 
použít funkcí SFI podle popisu v bodě 7.15.7.2.

1. Časovač videorekordéru
Pokud je zvolen časovač videorekordéru, váš digitální přijímač bude 
zapnutý a vypnutý pro zvolený program, abyste mohli provést záznamy při 
vaší nepřítomnosti na externí záznamovou jednotku, např. videorekordér.
Uvědomte si prosím, že váš videorekordér musíte naprogramovat podle 
programu.
Pokud je přijímač zapnutý časovačem videorekordéru, bude to na displeji 
indikováno zprávou „rEc”. Některé funkce dálkového ovladače (např. vyvolání 
hlavního menu) budou deaktivovány.V režimu stand-by bude aktivní časovač 
indikován blikající dvojtečkou v hodinách resp. LED displej.
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2. Časovač přepínání kanálů
Pokud je váš přijímač v normálním provozním režimu, bude v nastaveném 
čase přepnutý do slotu naprogramovaného kanálu.V porovnání s možností 
časovače videorekordéru, zůstane přijímač a dálkový ovládač plně funkční 
a nebude vypnutý na konci programu.

7.16.1  Ruční programování časovače

> Použijte tlačítko Menu pro vyvolání Hlavního menu. 
> Pomocí šipkových tlačítek nahoru/dolů označte řádek Manage ti-

mer (správa časovače).
> Potvrďte stiskem OK.
 Zobrazí se vedlejší menu Manage timer. 
> Pomocí šipkových tlačítek nahoru/dolů zvolte typ časovače, který si 

přejete naprogramovat.
> Stiskněte tlačítko OK pro přesun do okna zadání pro programování 

nové časované události.
Pro programování časovače přejděte k následujícímu:

Zdroj
> Použijte šipková tlačítka pro označení horního řádku v menu.
> Stiskněte tlačítko OK.
> V okně výběru, které je nyní zobrazeno, použijte šipková tlačítka na-

horu/dolů pro volbu požadovaného zdroje (TV nebo Rádio).
> Potvrďte stiskem OK.
 Nyní, v závislosti na předchozím nastavení, se zobrazí seznam progra-

mů TV resp. rádia.
> Nyní pomocí šipkových tlačítek označte požadovaný program.
> Pomocí šipkových tlačítek nahoru/dolů přesuňte o jeden řádek 

v seznamu.
> Pomocí šipkových tlačítek doleva/doprava přesuňte v seznamu 

vpřed nebo zpět o jednu stranu.
> Stiskněte tlačítko OK pro přijetí nastavení do časovače.

Datum
> Pomocí šipkových tlačítek označte sloupec Date (datum).
> Pomocí numerických tlačítek zadejte datum (4-číselný formát) časo-

vané události.

Start
> Pomocí šipkových tlačítek označte sloupec Start.
> V tomto řádku použijte numerická tlačítka pro zadání času spuštění 

časovače.

Stop
> Opakujte kroky podle popisu v bodě „Start” pro zadání času zastavení 

(kromě časovače přepínání kanálů).

Repeat (opakovat)
> Pomocí šipkových tlačítek označte sloupec Rep.
> Stiskněte tlačítko OK.
 Zobrazí se okno volby, zobrazující různé možnosti opakování.
 1x Časovač jednou
 T Denní opakování
 1 W Opakovat jednou týdně
 1-5 Opakovat pouze v pracovních dnech
 6-7 Opakovat pouze o víkendech
> Pomocí šipkových tlačítek nahoru/dolů zvolte požadovanou funkci.
> Potvrďte a přijměte nastavení stiskem OK.
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Přijímání/ukládání dat do paměti
> Pokud jste dokončili programování, stiskněte zelené funkční tlačítko 

Accept, pro uložení dat do paměti.
 Pokud jste pod položkou Channel zvolili kanál, který je blokovaný pod-

le bodu 9.3, musíte nejprve zadat kód PIN, než zadáte data do paměti.
> Stiskněte tlačítko TV/Radi pro návrat do běžného provozu

7.16.2  Přehled časovače
Přehled časovače vám dává přehled o všech naprogramovaných časových 
událostech.
> Pro přesun do menu Timer overview (přehled časovače), vyvolejte 

menu podle výše uvedeného popisu Manage timer (správa časovače).
> Pomocí šipkových tlačítek nahoru/dolů označte řádek Timer (časo-

vač).
> Potvrďte stiskem OK.
 Pokud se v programování překrývají vícenásobné časované udá-

losti a tak nemohou být spuštěny správně, budou indikovány čer-
veně.

7.16.3 Změna časovaného programování

> Pro změnu existujícího nastavení časovače použijte šipková tlačítka 
nahoru/dolů, pro označení časované události, kterou si přejete změ-
nit.

> Stiskněte zelené funkční tlačítko Change pro přesun do nastavení 
označeného časovače.Přejděte ke změně podle popisu v bodě 7.16.1.

> Pokud jste dokončili programování, stiskněte zelené funkční tlačítko 
Accept, pro uložení dat do paměti.

7.16.4  Vymazání časovaného programování

> Pomocí šipkových tlačítek nahoru/dolů vymažte existující nastavení 
časovače.

> Stiskněte žluté funkční tlačítko Delete (vymazat).
 Zobrazí se zpráva s požadavkem.„Do you really want to delete this 

timer ?” (Opravdu chcete vymazat tuto položku?)
> Pomocí šipkových tlačítek doleva/doprava zvolte Yes (ano).
> Vymazání položky časovače potvrďte stiskem OK.

7.16.5  Programování nové časované události

> Pro programování nové časované události použijte šipková tlačítka 
nahoru/dolů, pro označení volného řádku v menu Timer overview.

> Stiskněte zelené funkční tlačítko New pro přesun do okna zadání pro 
programování nové časované události. Nyní zde proveďte vaše nasta-
vení v souladu s bodem 7.16.1.

> Použijte šipková tlačítka nahoru/dolů pro označení zobrazeného do-
datečného pole Type (typ).

> Potvrďte stiskem OK.
Bude otevřeno okno s obsahem dostupných typů časovačů.
> Pomocí šipkových tlačítek nahoru/dolů zvolte požadovaný typ časo-

vače.
> Přijetí typu časovače potvrďte stiskem OK.
> Pokud jste dokončili programování, stiskněte zelené funkční tlačítko 

Accept, pro přenos dat do paměti.

Všimněte si!!!
Ujistěte se, že přijímač získal správný čas.Toto je zobrazeno na displeji, když 
je přijímač v režimu stand-by.Pokud čas není správný, přepněte přijímač na 
hlavní kanálu, jako je ZDF atd. na dobu cca 30 sekund, aby došlo k získání 
času.
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Pokud byl čas aktivován podle bodu 6.2.4, tak by měl být nyní zobrazen na 
displeji v režimu stand-by.

8  Změna základního programování

8.1 Konfigurace oblíbeného seznamu
Tato kapitola popisuje, jak můžete změnit předprogramování vašeho 
digitálního přijímače, stejně jako seznam oblíbených programů v souladu 
s vašimi preferencemi.Tato funkce je také potřebná pro třídění nových 
programů do seznamu po vyhledání programů.
Pro práci s touto funkcí byste měli vědět následující:
váš přijímač disponuje dvěma seznamy programů, Oblíbený seznam 
a Celkový seznam. Seznam oblíbených programů zahrnuje všechny 
programy, které jste přidali podle níže uvedeného popisu.
Celkový seznam obsahuje všechny programy/kanály.
Tato kapitola také popisuje, jak můžete vymazat programy, jak můžete 
zablokovat vstup do nich, pomocí funkce rodičovského zámku nebo jak je 
můžete přidat do EPG. Pokud stisknete tlačítko OK pro zobrazení seznamu 
programů, zobrazí se seznam oblíbených programů.

8.1.1  Vyvolání správce seznamu programů
Pro provedení změn v oblíbeném seznamu přejděte k následujícímu:
> Stiskněte tlačítko Menu pro vyvolání Hlavního menu.  
> Pomocí šipkových tlačítek nahoru/dolů označte řádek Manage TV 

lists (správa seznamů TV) pro práci na seznamu TV nebo Manage 
radio lists (správa seznamů rádia) pro práci na seznamu rádia.

> Potvrďte stiskem OK.
 Bude zobrazena správa seznamů programů pro příslušný oblíbený 

seznam (seznam TV nebo rádia). Oblíbený seznam bude zobrazen 
v pravé polovině obrazovky. To je nyní aktivní, jelikož je označen ak-
tuálně zvolený program.V levé polovině obrazovky uvidíte celkový se-
znam, roztříděný podle abecedy.

 Tento celkový seznam obsahuje všechny dostupné programy.
> Stiskněte červené funkční tlačítko pro přesun značkovače do celkové-

ho seznamu.Ten je nyní aktivní.
> Stiskněte znovu červené funkční tlačítko pro otevření okna výběru. 

Zde máte možnost pro zobrazení celkového seznamu, roztříděného 
z hlediska různých kritérií výběru (např. všechny programy, všechny 
nezakódované, všechny nové, všechny nalezené, všechny anglicky 
mluvící atd.) nebo roztříděny podle poskytovatelů.

> Pomocí šipkových tlačítek nahoru/dolů zvolte požadovaný seznam 
programů (např. celkový seznam).

> Potvrďte stiskem OK.
 Nyní bude otevřeno dodatečné okno výběru. 
> Nyní použijte šipková tlačítka nahoru/dolů pro označení kritéria vol-

by, které si přejete použít na roztřídění celkového seznamu.Například, 
zvolte All programmes (všechny programy) pro zobrazení všech 
dostupných programů v celkovém seznamu nebo All new (všechny 
nové) pro zobrazení pouze nově nalezených posledním vyhledáváním 
programů nebo All English (všechny anglické) pro zobrazení anglicky 
mluvících programů/kanálů.

> Potvrďte stiskem OK.
 Nyní, v závislosti na vašem výběru se zobrazí seznam programů, ob-

sahující např. všechny, všechny nové nebo všechny anglicky mluvící 
programy.Již zahrnuté programy v oblíbeném seznamu, budou indiko-
vány jejich číslem programového slotu v oblíbeném seznamu.

> Můžete přepínat zpět a vpřed mezi celkovým seznamem a oblíbeným 
seznamem, stiskem červeného funkčního tlačítka Programmes nebo 
zeleného funkčního tlačítka TV list. Aktuálně aktivní seznam bude pří-
slušně označen modře.
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8.1.2  Přidávání programů do oblíbeného seznamu

Pro přidání programu z celkového seznamu do oblíbeného seznamu 
vyvolejte správce seznamu programů podle popisu v bodě 8.1.1 a změňte na 
celkový seznam.
> Stiskněte modré funkční tlačítko Functions.
 Zobrazí se okno volby obsahující dostupné funkce.
> Pomocí šipkových tlačítek nahoru/dolů označte řádek Add (při-

dat).
 V menu Funkce se objeví se funkce Add, pouze, pokud jste označili 

program, který ještě není obsažen v oblíbeném seznamu.
> Potvrďte stiskem OK.
> Pomocí šipkových tlačítek nahoru/dolů označte program, který si 

přejete přidat do seznamu.
> Stiskněte žluté funkční tlačítko Add pro přidání označeného programu 

do oblíbeného seznamu.

Označování bloků
Pro přidání programu z celkového seznamu do oblíbeného seznamu 
vyvolejte správce seznamu programů podle popisu v bodě 9.1.1 a změňte na 
celkový seznam.
> Stiskněte modré funkční tlačítko Functions.
 Zobrazí se okno volby obsahující dostupné funkce. 
> Pomocí šipkových tlačítek nahoru/dolů označte řádek Add (při-

dat).
> Potvrďte stiskem OK.
> Pomocí šipkových tlačítek nahoru/dolů označte program, který si 

přejete přidat do seznamu.
> Stiskněte žluté funkční tlačítko Add pro přidání označeného programu 

do oblíbeného seznamu.

8.1.3 Vymazání programů

8.1.3.1  Odstranění (vymazání) z oblíbeného seznamu

Pro odstranění programů z oblíbeného seznamu vyvolejte správce seznamu 
programů podle popisu v bodě 8.1.1. Budete nalezeni v oblíbeném seznamu.
> Stiskněte modré funkční tlačítko Functions.
 Zobrazí se okno volby obsahující dostupné funkce. 
> Pomocí šipkových tlačítek nahoru/dolů označte řádek Remove (od-

stranit).
> Potvrďte stiskem OK.
> Pomocí šipkových tlačítek nahoru/dolů označte program, který si 

přejete odstranit ze seznamu.
> Stiskněte žluté funkční tlačítko Remove.
 Zobrazí se zpráva: „Remove programme(s) from the list?“ (Odstranit 

program(y) ze seznamu?).
> Pomocí šipkových tlačítek doleva/doprava označte Yes (ano) nebo 

No (ne).
> Zadání potvrďte stiskem OK.
> Pro odstranění několika programů najednou, je označte podle popisu v 

bodě 8.1.2 (Označování bloků).
> Pokud jste tímto způsobem dokončili označování požadovaných pro-

gramů, stiskněte žluté funkční tlačítko Remove (odstranit).
 Zobrazí se zpráva: „Remove programme(s) from the list?“ (Odstranit 

program(y) ze seznamu?).
> Pomocí šipkových tlačítek doleva/doprava označte Yes (ano) nebo 

No (ne).
> Zadání potvrďte stiskem OK.
Programy, odstraněné tímto způsobem, zůstanou zahrnuty v celkovém sezna-
mu a lze je kdykoliv převést zpět do oblíbeného seznamu.



CZ  34

8.1.3.2 Vymazáni z celkového seznamu

Pro vymazání programů z celkového seznamu přejděte k popisu v bodě 
8.1.3.1. Po vyvolání správy seznamu programů stiskněte červené funkční 
tlačítko Programmes pro přepnutí do celkového seznamu, poté zvolte funkci 
Delete (vymazat).
Programy, vymazané tímto způsobem z celkového seznamu, budou k 
dispozici znovu, ale pouze po provedení vyhledávání.

8.1.4  Třídění programů
Pro roztřídění pořadí, ve kterém se programy objevují ve vašem oblíbeném 
seznamu, vyvolejte správu seznamu programů podle popisu v bodě 8.1.1. 
Nyní jste v oblíbeném seznamu.
> Stiskněte modré funkční tlačítko Functions. Zobrazí se okno volby 

zobrazující dostupné funkce. 
> Pomocí šipkových tlačítek nahoru/dolů označte řádek Sort (třídit).
> Potvrďte stiskem OK.
> Nyní použijte šipková tlačítka nahoru/dolů pro označení programu, 

který si přejete umístit na jinou pozici v seznamu.
> Nyní stiskněte žluté funkční tlačítko Sort.
 Vedle zvoleného programu se zobrazí dvojitá šipka.
> Nyní můžete použít šipková tlačítka nahoru/dolů a/nebo numerická 

tlačítka pro přesun programu na pozici v seznamu, kam byste jej chtěli 
umístit.

> Stiskněte žluté funkční tlačítko Sort pro uložení programu na novou 
pozici.

> Pro roztřídění několika programů najednou, je označte podle popisu v 
bodě 8.1.2 (Označování bloků).

> Nyní stiskněte žluté funkční tlačítko Sort.
 Vedle zvoleného bloku se zobrazí dvojitá šipka.
> Nyní můžete použít šipková tlačítka nahoru/dolů a/nebo numerická tla-

čítka pro umístění označeného bloku programu na pozici v seznamu 
programů, kam byste jej chtěli umístit.

> Stiskněte žluté funkční tlačítko Sort pro uložení bloku programu na 
novou pozici.

> Pokud jste tímto způsobem dokončili konfiguraci seznamu programů 
podle vaší preference, stiskněte tlačítko Menu pro návrat do normální-
ho provozu.

8.2 Programování elektronického programového průvodce
Váš přijímač poskytuje funkci pro příjem dat kanálu s dodatečnými SFI daty. 
Tyto umožňuji poskytnout přehled SFI až na jeden týden.
V případě přijmu satelitu obdržíte tento datový kanál pomocí satelitního 
systému ASTRA na 19,2° východ. Pro příjem příslušného datového kanálu 
pomocí DVB-T, musí to být k dispozici ve vaší oblasti příjmu DVB-T.
> Stiskněte tlačítko Menu pro vyvolání Hlavního menu. 
> Pomocí šipkových tlačítek nahoru/ dolů označte řádek Settings 

(nastavení).
> Potvrďte stiskem OK.
 Zobrazí se vedlejší menu Settings.
> Pomocí šipkových tlačítek nahoru/dolů označte řádek Programme 

guide.
> Potvrďte stiskem OK.
 Zobrazí se menu Programme guide.
> Pomocí šipkových tlačítek nahoru/dolů přesuňte značkovač v rámci 

menu a změňte individuální pozice podle indikace.
 Při volbě položky menu si také všimněte jakýchkoli zpráv na obrazovce.
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8.2.1 Aktualizace

> Pro příjem datového kanálu označte řádek Updating (aktualizace).
> Pro volbu zapnuto stiskněte OK.

Pokud si nepřejete přijímat dodatečná data nebo není-li možný příjem ve vaší 
oblasti, příjem dat lze také vypnout.
> Pro vypnutí příjmu dat nastavte položku Updating na off (vypnuto).

8.2.2  Doba aktualizace

> Pomocí numerických tlačítek v řádku Updating time nastavte čas, 
kdy by mělo být automatické stahování SFI dat provedeno.

8.2.3  Kanál SFI
> Stiskněte tlačítko OK pro vyvolání vedlejšího menu SFI channel.
Pokud parametry datového kanálu potřebují načíst změněný seznam SFI, 
můžete to opravit v tomto menu.
Aktuální datový transpondér lze obdržet od vašeho místního prodejce. 
Normálně byste neměli provádět žádné změny v tomto menu.

8.2.4  Volba programu
Pro získání lepšího přehledu můžete naprogramovat elektronického 
programového průvodce SFI, aby obsahoval pouze vaše preferované kanály.
Poznámka:
Čím více programů zahrnete do elektronického programového průvodce, tím 
déle bude trvat stažení SFI dat!
Pokud se počet kanálů obsažených v elektronickém programovém průvodci 
zvýší, nemusí být možné poskytnout přehled maximálně sedmi dnů dopředu.
> Pomocí šipkových tlačítek nahoru/dolů označte řádek Select TV 

programme (volba TV programu) nebo Select Radio programme 
(volba rádio programu).

> Stiskněte tlačítko OK.
 V závislosti na vašem výběru, bude zobrazen oblíbený seznam TV 

resp. rádio kanály.Aktuálně zvolený program bude označen. 
> Stiskněte znovu červené funkční tlačítko pro zobrazení okna výběru.
 Zde máte možnost volby požadovaného typu seznamu programů.
> Pomocí šipkových tlačítek nahoru/dolů zvolte požadovaný typ se-

znamu programů (např. Oblíbený seznam).
> Potvrďte stiskem OK.
 Zobrazí se zvolený seznamu programů.
> Pomocí šipkových tlačítek nahoru/dolů označte kanál, který si přeje-

te přidat do elektronického programového průvodce.
> Stiskněte žluté funkční tlačítko SFI pro přidání označených kanálů do 

elektronického programového průvodce, resp. odstranění z programo-
vého průvodce.

> Pro přidání několika programů do elektronického programového prů-
vodce najednou, označte tyto programy podle popisu v bodě 8.1.2 
(Označování bloků).

> Pokud máte tímto způsobem dokončeno označování požadovaných 
kanálů, stiskněte žluté funkční tlačítko SFI, pro přijetí označených pro-
gramů do elektronického programového průvodce.

> Stiskněte tlačítko Menu pro návrat do běžného provozu

8.2.5  Spouštěcí kategorie
Elektronický programový průvodce nabízí různé formy zobrazování informací 
(kategorie). Použijte tento bod pro volbu kategorie, která má být zobrazena, 
když vyvoláte SFI.

Přehled
Tato forma zobrazení poskytuje rychlý přehled všech kanálů, které jsou 
zahrnutý v elektronickém programovém průvodci.
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Programy
Tato forma zobrazení poskytuje tabulku s aktuálními programy dne jednoho 
kanálu.

Žánry
Pokud se zajímáte o určité typy programů, můžete zobrazit informace 
o programech podle různých žánrů, např. filmy, zprávy atd.

Naposledy použité
S tímto nastavením bude automaticky vyvolán typ naposledy použitého zobra-
zení, když příště vyvoláte SFI.
> Stiskněte OK pro otevření okna zobrazujícího dostupné spoštěcí kate-

gorie.
> Pomocí šipkových tlačítek nahoru/dolů nastavte typ zobrazení, kte-

rý bude použítý při vyvolání elektronického programového průvodce.
> Pokud zvolíte Genres (žánry), můžete poté dodatečně zvolit prefero-

vaný žánr v níže uvedeném poli.
> Stiskněte OK pro otevření okna výběru zobrazující různé dostupné 

žánry.
> Pomocí šipkových tlačítek zvolte preferovaný žánr (např. filmy, zprá-

vy, představení atd.).

Přijetí/uložení nastavení
Pro uložení nastavení provedených v tomto menu prosím postupujte 
následovně:
> Stiskněte zelené funkční tlačítko Accept pro uložení provedených 

změn do paměti a vraťte se do menu Settings.

Jinak:

> Stiskněte červené funkční tlačítko Back (zpět).
> V zobrazeném okně s požadavkem použijte šipková tlačítka dole-

va/doprava pro označení pole Yes (ano), pokud si přejete přijmout 
a uložit změny a potvrďte stiskem OK.

 Nyní budete vráceni do předchozího menu.
> Stiskněte tlačítko TV/Radio pro návrat do běžného provozu
 Nastavení nebude uloženo.

8.2.6 Ruční aktualizace SFI dat
Pro spuštění aktualizace SFI dat ručně, přejděte k následujícímu.

> Podle výše uvedeného popisu vyvolejte menu Programme guide.
 Přijímač nyní automaticky zkontroluje, zda je možné přijímat kanál po-

užívaný pro aktualizaci SFI dat.
> Pokud je příjem datového kanálu, použijte šipková tlačítka nahoru/

dolů pro označení pole Start download (spustit stahování) a potvrď-
te stiskem OK.

nebo

> Stiskněte tlačítko On/Standby pro vypnutí přijímače (stand-by).
> Nyní, během zobrazení „SFIL” na displeji stiskněte tlačítko SFI.
 Přijímač nyní stáhne data.To bude indikováno na displeji procenty již 

stažených SFI dat.
> Proces stahování lze přerušit zapnutím digitálního přijímače (tlačítko 

On/Stand-by).
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8.3  Rodičovský zámek (Parental control)

Váš přijímač je vybaven funkcí rodičovského zámku.
Toto znamená, že důležité funkce (např. vyvolání hlavního menu) lze ochránit 
pře neoprávněným použitím.Dodatečně, záznamy a kanály, které jste 
zablokovali použít pouze po zadání čtyř-číselného kódu PIN (PIN přístroje). 
Pro úpravu nastavení v menu Parental control přejděte k následujícímu:
> Stiskněte tlačítko Menu pro vyvolání Hlavního menu. 
> Pomocí šipkových tlačítek nahoru/ dolů označte řádek Settings 

(nastavení).
> Potvrďte stiskem OK.
 Zobrazí se vedlejší menu Settings.
> Pomocí šipkových tlačítek nahoru/dolů označte řádek Parental 

control.
> Potvrďte stiskem OK.
 Zobrazí se menu Parental control. 
> Pomocí šipkových tlačítek nahoru/dolů přesuňte značkovač v rámci 

menu a změňte individuální pozice podle indikace.
 Při volbě položky menu si také všimněte jakýchkoli zpráv na obrazovce.

8.3.1  Režim požadavku PIN

> V tomto řádku použijte šipková tlačítka doleva/doprava pro nasta-
vení režimu požadavku na pin funkce rodičovského zámku na jednou 
nebo nikdy.

Pokud výchozí tovární kód PIN nebyl změněn a nastavili jste režim požadavku 
pin na Once (jednou) a ještě jste PIN nezměnili, budete požádáni o změnu 
PIN.
> Zprávu potvrďte stiskem OK.
 Zobrazí se menu Change Unit PIN.

8.3.2 Změna PIN přístroje

Kód PIN přístroje je nastaven v továrně na 0000.
> Stiskněte tlačítko OK.
 Zobrazí se menu pro změnu kódu PIN přístroje.
> Nyní použijte numerická tlačítka pro zadání aktuálního kódu PIN pří-

stroje v řádku Unit PIN (tovární nastavení 0000).
> V řádku Enter new PIN použijte numerická tlačítka pro zadání poža-

dovaného nového kódu PIN.
> Opakujte zadání v řádku Repeat new PIN.
> Pokud jste tímto způsobem dokončili změnu kódu PIN, budete automa-

ticky přeneseni zpět do menu Parental control.

Všimněte si!!!
Ujistěte se, abyste kód PIN nezapomněli.Pokud se to stane, obraťte se na 
svého prodejce!

8.3.3  Volba programů

> Pomocí šipkových tlačítek nahoru/dolů označte řádek Select TV 
programme (volba TV programu) nebo Select Radio programme 
(volba rádio programu).

> Stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se zvolený oblíbený seznam (TV nebo 
rádio). 

Aktuálně zvolený program je označen 
> Stiskněte červené funkční tlačítko pro otevření okna výběru. Zde máte 

možnost volby požadovaného typu seznamu programů.
> Pomocí šipkových tlačítek nahoru/dolů zvolte požadovaný typ se-

znamu programů (např. Oblíbený seznam).
> Potvrďte stiskem OK.
 Zobrazí se zvolený seznamu programů.
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> Nyní použijte šipková tlačítka pro označení kanálu, ke kterému chce-
te zablokovat vstup.

> Zablokujte kanál stiskem žlutého funkčního tlačítka. Vedle zvoleného 
programu se zobrazí symbol   rodičovského zámku.

> Pro zablokování několika kanálů najednou označte kanály podle popi-
su v bodě 8.1.2 (Označování bloků) a zablokujte do nich vstup stis-
kem žlutého funkčního tlačítka.

> Pokud jste tímto způsobem dokončili konfiguraci seznamu programů 
podle vaší preference, stiskněte tlačítko Menu pro návrat do normální-
ho provozu.

> Pro odblokování individuálních kanálů, přejděte k výše uvedenému 
popisu pro označení příslušného kanálu a odstraňte symbol rodičov-
ského zámku stiskem žlutého funkčního tlačítka.

8.4  Vyhledávání/prohlížení programů
Jak bylo dříve zmíněno, váš digitální přijímač je předprogramován pro příjem 
satelitů ASTRA a EUTELSAT. Pro příjem nových programů resp. programů 
jiných satelitů nebo DVB-T programů, je zde poskytnuto několik možností pro 
provedení vyhledávání programů nebo prohlížení.

1. Automatické vyhledávání
Zvolte tento typ vyhledávání pro prohledávání všech satelitů nastavených 
v menu Nastavení antény (bod 6.4 a 9.4), stejně jako celá škála DVB-T pro 
programy.

2. Rozšířené vyhledávání
Zvolte tento typ vyhledávání pro prohledávání pouze specificky zvolených 
satelitů nebo specifické frekvence resp. škálu kanálů pro programy.

3. Ruční vyhledávání
Zvolte tento typ vyhledávání pro prohledávání specifického transpondéru 
jednoho satelitu resp. jednoho DVB-T kanálu pro programy.

4. PID vyhledávání
Zvolte tento typ vyhledávání pro specifické prohledávání jednoho konkrétního 
programu pomocí specifických programových PID čísel.

Pokud byl proces vyhledávání dokončen, na vaší obrazovce se objeví zpráva, 
indikující, kolik programů bylo nalezeno pomocí digitálního přijímače, kolik 
z nich je nových programů a kolik je jich zakódovaných.Nové programy jsou 
uloženy do celkového seznamu a lze je poté přesunout do oblíbeného 
seznamu v souladu s bodem Point 8.1.
> Pro provedení vyhledávání programů nejprve vyvolejte hlavní menu.
> Pomocí šipkových tlačítek nahoru/dolů označte řádek Scan chan-

nels.
> Potvrďte stiskem OK.
 Zobrazí se vedlejší menu Scan channels. 
> Nyní použijte šipková tlačítka nahoru/dolů pro volbu typu prohledá-

vání, které chcete provést a potvrďte stiskem OK.

8.4.1 Automatické vyhledávání
Pokud je zvoleno toto prohledávání, všechny satelity v menu LNB nastavení 
(bod 6.4 a 9.4), stejně jako celá škála DVB-T kanálů bude automaticky 
prohledána pro programy.
Můžete se rozhodnout, zda si přejete vyhledávat všechny programy 
(nezakódované a zakódované) nebo pouze nekódované programy. 
> Stiskněte tlačítko OK pro rozhodnutí, zda si přejete vyhledávat pouze 

nezakódované programy (kanály zdarma) nebo zda si přejete zahr-
nout zakódované programy (Všechny kanály).

> Potvrďte stiskem šipkových tlačítek nahoru/dolů pro spuštění vy-
hledávání.

> Potvrďte stiskem OK.
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V závislosti na konfiguraci instalace vaší antény může vyhledávání trvat 15 
minut nebo více. Všimněte si prosím jakýchkoli zpráv na obrazovce.

8.4.2  Rozšířené vyhledávání
Pro vyhledávání jednoho satelitu specifické frekvence nebo škály kanálů pro 
programy, zvolte možnost Expanded scan (rozšířené vyhledávání).
Můžete se rozhodnout, zda si přejete vyhledávat všechny programy nebo 
pouze nekódované programy.

Volba zdrojeDVB-S, DVB-T

> Pomocí šipkových tlačítek nahoru/dolů označte horní řádek menu 
vyhledávání (Scan)

> Potvrďte stiskem OK.
 Zobrazí se okno volby zobrazující dva dostupné zdroje.
> Použijte šipková tlačítka nahoru/dolů pro volbu zdroje DVB-S, pro 

vyhledávání satelitních programů nebo volbu DVB-T pro vyhledávání 
DVB-T programů a potvrďte stiskem OK.

SatelitDVB-S

> Nyní použijte šipková tlačítka nahoru/dolů pro přesun značkovače 
do řádku Satellite a stiskněte OK.

> Použijte šipková tlačítka nahoru/dolů pro označení menu řádku All 
Satellites (všechny satelity), pro prohledávání všech aktivních sate-
litů pro programy nebo označte požadovaný satelit, pro prohledávání 
tohoto satelitu pro programy.

> Potvrďte stiskem OK.

Vyhledávání kanálu/frekvenceDVB-T

> Nyní použijte šipková tlačítka nahoru/dolů pro přesun značkovače 
do řádku Channel scan (vyhledávání kanálu) resp.Frequency scan 
(vyhledávání frekvence) frekvence a stiskněte OK.

> Použijte šipková tlačítka nahoru/dolů pro volbu, zda si přejete pro-
vést vyhledávání frekvence nebo vyhledávání kanálu a potvrďte 
stiskem OK.

 Ve vyhledávání kanálu je prohledána příjmová škála ve standardizova-
ných kanálech. Vyhledávání kanálů je proto rychlejší než vyhledávání 
frekvence.

Spoštěcí kanál/Spouštěcí frekvenceDVB-T

> Pomocí šipkových tlačítek nahoru/dolů označte řádek Start chan-
nel (spouštěcí kanál) resp.Start frequency (spouštěcí frekvence).

> Pomocí šipkových tlačítek doleva/doprava zvolte Start channel 
(spouštěcí kanál) resp. použijte numerická tlačítka pro zadání 
spouštěcí frekvence.

Stop kanál/Stop frekvenceDVB-T

> Pomocí šipkových tlačítek nahoru/dolů označte řádek Stop chan-
nel (stop kanál) resp. Stop frequency (stop frekvence).

> Pomocí šipkových tlačítek doleva/doprava zvolte Stop channel 
(stop kanál) resp. použijte numerická tlačítka pro zadání stop frek-
vence.

Režim vyhledáváníDVB-S, DVB-T

> Pomocí šipkových tlačítek nahoru/dolů označte řádek Search 
mode.

> Použijte šipková tlačítka doleva/doprava pro rozhodnutí, zda si přejete 
vyhledat pouze nekódované programy (kanály zdarma) nebo zda si 
přejete do vyhledávání zahrnout zakódované programy (Všechny ka-
nály).
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Spuštění prohledávání/vyhledáváníDVB-S, DVB-T

> Nyní označte pole Start search a potvrďte stiskem OK.
 Spustí se proces vyhledávání/prohledávání. Všimněte si prosím ja-

kýchkoli zpráv na obrazovce.
> Prohledávání můžete přerušit stiskem červeného funkčního tlačítka.

8.4.3 Ruční vyhledávání
Můžete také prohledávat specifický transpondér resp. kanál (viz bod 
10 Technické termíny) pro programy. Pro provedení musíte zadat data 
transpondéru resp. kanálu.

Volba zdrojeDVB-S, DVB-T

> Pomocí šipkových tlačítek nahoru/dolů označte horní řádek menu 
prohledávání/vyhledávání.

> Potvrďte stiskem OK.
 Otevře se okno volby zobrazující dva dostupné zdroje.
> Použijte šipková tlačítka nahoru/dolů pro označení zdroje DVB-S, 

pro vyhledávání satelitních programů resp. řádek DVB-T pro vyhledá-
vání DVB-T programů a potvrďte stiskem OK.

SatelitDVB-S

> Nyní použijte šipková tlačítka nahoru/dolů pro přesun značkovače 
do řádku Satellite a stiskněte OK.

> Použijte šipková tlačítka nahoru/dolů pro označení satelitu, na kte-
rém si přejete prohledat transpondér pro programy.

> Potvrďte stiskem OK.

Frekvence transpondéruDVB-S

> Pomocí šipkových tlačítek nahoru/dolů označte řádek Transponder 
frequency.

> V tomto řádku použijte numerická tlačítka pro zadání požadované 
frekvence.

Symbolová rychlostDVB-S

Symbolová rychlost indikuje množství vysílaných dat za sekundu. Toto může 
být uvedeno například jako 27500 (27500 symbolů za sekundu).

> Pomocí šipkových tlačítek nahoru/dolů označte řádek Symbol 
rate.

> Pomocí numerických tlačítek zadejte požadovanou symbolovou 
rychlost.

PolarizaceDVB-S

> Pomocí šipkových tlačítek nahoru/dolů označte řádek Polarisation.
> V tomto řádku použijte šipková tlačítka doleva/doprava pro zadání 

polarizační roviny (horizontální nebo vertikální).

KanálDVB-T

> Pomocí šipkových tlačítek nahoru/dolů označte řádek Channel.
> Použijte šipková tlačítka doleva/doprava pro volbu kanálu, který má 

být vyhledaný pro programy.

Režim vyhledávání/prohledáváníDVB-S, DVB-T

> Pomocí šipkových tlačítek nahoru/dolů označte řádek Search 
mode.

> Použijte šipková tlačítka doleva/doprava pro rozhodnutí, zda si přejete 
vyhledat pouze nekódované programy (kanály zdarma) nebo zda si 
přejete do vyhledávání zahrnout také zakódované programy (Všechny 
kanály).
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Indikátor úrovně/kvality signáluDVB-S, DVB-T

I když jste zadali data transpondéru nebo kanálu, můžete vidět sílu signálu 
a kvalitu signálu transpondéru resp. zvolený kanál s pomocí indikátoru 
úrovně a kvality.

Spuštění prohledávání/vyhledáváníDVB-S, DVB-T

> Nyní označte pole Start search a potvrďte stiskem tlačítka OK.
 Spustí se proces vyhledávání. Všimněte si prosím jakýchkoli zpráv na 

obrazovce.
> Proces vyhledávání/prohledávání lze přerušit stiskem červeného 

funkčního tlačítka.

8.4.4  Vyhledávání PID
Pokud nebyl program nalezen v průběhu automatického vyhledávání, 
vyhledávání satelitu nebo vyhledávání transpondéru, může být potřeba zadat 
dodatečná specifická PID čísla pro tento program.Tato čísla budete muset 
získat na internetu nebo přímo od poskytovatele programů.
Menu se liší od menu Manual search (ruční vyhledávání) pouze položkami 
menu PCR PID, Audio PID a Video PID. Není potřeba zadávat režim 
vyhledávání.

> Přejděte k popisu pod bodem Ruční vyhledávání (bod 8.4.3).
> Nicméně, po vyvolání ručního vyhledávání stiskněte žluté funkční 

tlačítko PID search. Poté použijte šipková tlačítka nahoru/dolů pro 
označení řádků PCR PID, Audio PID a Video PID a použijte numeric-
ká tlačítka pro zadání odpovídajících čísel.

Pokud dokonce PID vyhledávání není schopné nalézt požadovaný program, 
máte možnost jej vytvořit.

> Potvrďte zobrazenou zprávu na obrazovce po vyhledávání, pomocí 
šipkových tlačítek doleva/doprava označte pole Yes (ano) a potvrď-
te stiskem OK.

 Vytvořené programy tímto způsobem budou určeny manual + pořado-
vá čísla.

8.4.5 Po prohledávání/vyhledávání
Můžete následovat prohledávání transpondérů na obrazovce, i když je proces 
vyhledávání stále aktivní.
Po dokončení vyhledávání se na vaší obrazovce objeví zpráva, indikující, kolik 
programů bylo nalezeno pomocí digitálního přijímače, kolik z nich je nových 
programů a kolik je jich zakódovaných. Dodatečně se objeví dotaz, zda by 
měly být nově nalezené programy automaticky roztříděny do oblíbeného 
seznamu nebo automaticky přidány na konec, roztříděny ručně nebo zda by 
neměly být přijaty. 

Automatické třídění
Nově nalezené programy budou roztříděny do oblíbeného seznamu v souladu 
s předprogramovaným seznamem. Pořadí třídění je určeno zvoleným jazykem 
zvuku v bodě 6.3.2, resp. zvolenou zemí v bodě 6.2.2.

Automatické - přidání na konec
Nově nalezené programy budou přidány na konec oblíbeného seznamu 
v netříděném pořadí.

Ruční třídění - TV resp. Rádio
Po výběru položky Manual sorting (ruční třídění) - TV resp. Manual sorting 
- Rádio, přejdete přímo do odpovídajícího menu správy seznamu programů 
a můžete editovat seznamy podle popisu v bodech 8.1.2 - 8.1.4.

Zpět (back)
Nově nalezené programy budou přidány pouze do celkového seznamu a ne do 
oblíbeného seznamu, vrátíte se do menu vyhledávání.

> Pomocí šipkových tlačítek nahoru/dolů zvolte požadovanou položku 
a potvrďte stisknutím OK.
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 Všimněte si prosím dodatečných zpráv na obrazovce.
> Nezávisle na tom, zda jste přidali nové programy do oblíbeného sezna-

mu nebo ne, můžete stále, podle popisu v kapitole 8.1, programy ručně 
přidat do oblíbeného seznamu, můžete je třídit a odstranit.

8.5 Nastavení služeb
Kdykoliv můžete vstoupit do výchozího továrního nastavení. Také můžete, 
pokud je seznam programů zastaralý, kvůli změn provedených poskytovateli 
programů, kompletně vymazat seznam programů a provést nové vyhledávání 
programů.
Uvědomte si prosím, že po provedení funkce vymazání, musíte nejprve 
spustit vyhledávání programů a poté musíte převést požadované programy 
z celkového seznamu do oblíbeného seznamu.
> Použijte tlačítko Menu pro vyvolání Hlavního menu. 
> Nyní pomocí šipkových tlačítek nahoru/dolů označte řádek menu 

Settings (nastavení).
> Potvrďte stiskem OK.
 Zobrazí se vedlejší menu Settings 
> Nyní pomocí šipkových tlačítek nahoru/dolů označte řádek Service 

settings.
> Potvrďte stiskem OK.
 Zobrazí se vedlejší menu Service settings. 

8.5.1 Aktivace výchozího továrního nastavení
Pokud je tato funkce vyvolána, bude uskutečněno výchozí tovární 
nastavení, osobní nastavení budou vymazány a spustí se instalační asistent 
AutoInstall.
> Pomocí šipkových tlačítek nahoru/dolů označte řádek Activate de-

fault setting.
> Stiskněte tlačítko OK.
 Zobrazí se zpráva s požadavkem. “Do you really want to activate the 

default setting?” (Opravdu chcete aktivovat výchozí nastavení?).
> Pomocí šipkových tlačítek doleva/doprava označte Yes (ano) nebo 

Abort (zrušit).
> Zadání potvrďte stiskem OK.

8.5.2  Vymazání všech programů
Tato funkce vám umožní kompletně vymazat všechny programy. Uvědomte 
si prosím, že pokud byla tato funkce aktivována, musíte spustit prohledávání 
programů, podle popisu v bodě 8.4.
> Pomocí šipkových tlačítek nahoru/dolů označte řádek Delete all 

programmes.
> Potvrďte stiskem OK.
 Zobrazí se zpráva s požadavkem “Do you really want to delete all pro-

grammes?” (Opravdu chcete vymazat všechny programy?).
> Pomocí šipkových tlačítek doleva/doprava označte Yes (ano) nebo 

Abort (zrušit).
> Vaše zadání potvrďte stiskem OK.

8.5.3 Aktualizace seznamu programů (ISIPRO) pouze DVB-S
Možnost aktualizace seznamu programů ISIPRO zajišťuje, že seznam 
programů vašeho přijímače je automaticky udržován aktuální.
Pro tento účel je aktuální a aktualizovaný seznam programů vysílán 
v pravidelných intervalech pomocí satelitu (ASTRA 19,2° východ) a lze jej 
stáhnout vašim přijímačem. Uvědomte si prosím, že tímto způsobem lze 
aktualizovat pouze seznam programů pro satelitní programy.
Pokud se parametry datového kanálu použitého pro stahování seznamu 
programů změnily, můžete to opravit v tomto menu. Aktuální datový 
transpondér lze obdržet od vašeho místního prodejce. Obecně byste neměli 
provádět žádné změny v tomto menu.
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> Pomocí šipkových tlačítek nahoru/dolů označte řádek Update pro-
gramme list (DVB-S).

> Stiskněte OK pro přesun do vedlejšího menu Update programme list 
(aktualizace seznamu programů).

> Označte řádek Update (aktualizace), aby váš přijímač mohl zkontro-
lovat, zda je k dispozici nový seznam programů.

> Stiskněte tlačítko OK pro zapnutí funkce automatické aktualizace se-
znamu programů.

Přijetí/uložení nastavení
Pro přijetí a uložení nastavení provedených v tomto menu postupujte násle-
dovně:
> Stiskněte zelené funkční tlačítko Accept pro uložení provedených 

změn do paměti a vrátíte se do menu Service settings (nastavení 
služeb).

Jinak:
> Stiskněte červené funkční tlačítko Back (zpět).
> V zobrazeném okně s požadavkem použijte šipková tlačítka dole-

va/doprava pro označení pole Yes (ano), pokud si přejete přijmout a 
uložit změny a potvrďte stiskem OK.

 Nyní budete vráceni do předchozího menu.
> Stiskněte tlačítko TV/Radio pro návrat do běžného provozu
 Nastavení nebude uloženo.

8.5.3.1 Ruční spuštění stahování seznamu programů

Pro ruční spuštění aktualizace seznamu programů přejděte k následujícímu:
> Podle výše uvedeného popisu vyvolejte menu Update programme 

list (DVB-S).
 now Přijímač nyní zkontroluje, zda je k dispozici ke stažení nový 

seznam programů.
> Pokud je nový seznam k dispozici, označte pole Start update a po-

tvrďte stiskem OK.
 Váš přijímač se poté restartuje a zobrazí zprávu, potvrzující dostup-

nost nového seznamu programů.

8.5.3.2  Odmítnutí seznamu programů

> Pokud si nepřejete stažení nového seznamu programů, stiskněte čer-
vené funkční tlačítko Reject.

 Zpráva bude pouze zobrazena znovu, když je vysílán dokonce novější 
seznam programů.

8.5.3.3  Automatická aktualizace seznamu programů

Zvolte tuto možnost, pokud si přejete provést změny seznamu programů 
automaticky, bez jakékoli ručního zásahu.
Změny budou provedeny automaticky. Nové programy jsou obvykle přidány 
nakonec hlavního oblíbeného seznamu.
> Pro automatickou aktualizaci nového seznamu programů stiskněte ze-

lené funkční tlačítko Automatic.
 Stahování seznamu programů se spustí a vy můžete sledovat postup 

na obrazovce.

8.5.3.4  Ruční aktualizace seznamu programů

Pokud byl seznam programů kompletně stažen, váš seznam programů bude 
aktualizován. Pro provedení přijímač porovná existující oblíbený seznam 
s novým seznamem programů. Oblíbený seznam bude aktualizován v 
několika krocích. Bude zobrazen rozdíl mezi vašim oblíbeným seznamem 
a novým seznamem programů. Poté se můžete rozhodnout, které změny si 
přejete přijmout a které ne.
Počet kroků pro dokončení bude záviset na rozsahu změn v novém seznamu 
a proto se každé stahování může lišit.
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> Pro ruční aktualizaci nového seznamu programů stiskněte žluté funkč-
ní tlačítko Manual.

 Stahování seznamu programů se spustí a vy můžete sledovat postup 
na obrazovce.

Úprava programů

V tomto kroku, budou programy ve vašem oblíbeném seznamu indikovány 
příjmovými daty, o které došlo ke změně nebo které už nejsou aktuální. 
Je možné, že tyto programy už nelze přijímat správně, pomocí těchto dat.
Pro zajištění nepřetržitého dobrého přijmu byste měli přijmout předpokládané 
změny.
> Stiskněte zelené funkční tlačítko Continue (pokračovat) pro aktualiza-

ci příjmových dat označených programů.

Vymazání programů

V tomto kroku můžete vymazat programy, které jsou stále obsaženy ve 
vašem oblíbenm seznamu, ale už nejsou vysílány.

> Pokud si přejete vymazat indikované programy, které už nejsou vysílá-
ny, potvrďte to stiskem zeleného funkčního tlačítka Continue.

Přidávání TV resp. Rádio programu

V dalším kroku budou individuálně zobrazeny programy nového seznamu 
programů.Můžete je přidat do vašeho vlastního oblíbeného seznamu, pokud 
nejsou ještě obsaženy.

Individuální přijetí programů

> Pokud byste chtěli přijmout zobrazené programy na předpokládané po-
zice oblíbeného seznamu (TV nebo Rádio), stiskněte zelené funkční 
tlačítko Yes (ano).

nebo
> Použijte šipková tlačítka nahoru/dolů pro přesunutí zobrazených 

programů na jinou pozici oblíbeného seznamu nebo zadejte číslo pre-
ferovaného programového slotu pomocí numerických tlačítek.

> Pro přijetí zobrazených programů na zvolenou pozici oblíbeného se-
znamu stiskněte zelené funkční tlačítko Yes (ano).

Přijetí všech programů
> Pro přijetí a přesunutí všech nových programů bez další kontroly, stisk-

něte žluté funkční tlačítko Automatic.
 Programy budou přidány do oblíbeného seznamu v souladu s předem 

určenými kritérii.

Odmítnutí programu (nepřijetí)
> Pokud si nepřejete přijmout indikovaný program a všechny následující 

programy do oblíbeného seznamu, stiskněte červené funkční tlačítko 
Skip (přeskočit).

8.5.4 Aktualizace softwaru
Dodatečně máte možnost aktualizace softwaru vašeho digitálního přijímače 
pomocí satelitu (ASTRA 19,2° východ). Pro příjem příslušného datového 
kanálu pomocí DVB-T, musí to být k dispozici ve vaší oblasti příjmu DVB-T.
> Stiskněte tlačítko OK pro přesun do vedlejšího menu Update soft-

ware (aktualizace softwaru).
 Pro provedení aktualizace softwaru označte řádek Update.
> Použijte tlačítko OK pro nastavení aktualizace softwaru na zapnuto.
> V řádku Update time (doba aktualizace) použijte numerická tlačítka 

pro nastavení času, kdy by měl být software automaticky aktualizován.
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> Pokud zpráva na obrazovce indikuje, že je k dispozici nová verze soft-
waru a vy byste chtěli začít aktualizaci operačního softwaru ručně, 
použijte šipková tlačítka nahoru/dolů pro volbu pole Start update 
a potvrďte stiskem OK.

> Stiskněte tlačítko Menu pro návrat do běžného provozu

Pokud jsou parametry datového kanálu použitého pro stahování aktualizací 
softwaru změnily, data můžete opravit ve vedlejším menu Software channel. 
Aktuální datový transpondér lze obdržet od vašeho místního prodejce. Obecně 
byste neměli provádět žádné změny v tomto menu.

Přijetí/uložení nastavení
Pro přijetí a uložení nastavení provedených v tomto menu do paměti 
postupujte následovně:
> Stiskněte zelené funkční tlačítko Accept pro uložení provedených 

změn do paměti a vraťte se do menu Service settings.
Jinak:
> Stiskněte červené funkční tlačítko Back (zpět).

> V zobrazeném okně s požadavkem použijte šipková tlačítka dole-
va/doprava pro označení pole Yes (ano), pokud si přejete přijmout 
a uložit změny a potvrďte stiskem OK.

 Nyní budete vráceni do předchozího menu.

> Stiskněte tlačítko TV/Radi pro návrat do běžného provozu

Nastavení nebude uloženo.

Poznámka:
Protože lze nový software stáhnou automaticky, digitální přijímač musí 
být v režimu stand-by. Proces stahování je indikován zobrazením „SAtL” 
resp. „SAt0” až „SAt9” na displeji panelu.Tento proces nepřerušujte 
zapínáním nebo vypínáním přijímače.

Nezávisle na tom, zda jste zapnuli nebo vypnuli funkci automatické aktualizace 
softwaru , pokaždé, když přijímač vypnete, automaticky zkontroluje, zda není k 
dispozici nová verze operačního softwaru pro váš digitální přijímač. Pokud je 
k dispozici nový operační software, bude to indikováno zprávou na obrazovce, 
když příště zapnete přijímač.
Pro spuštění aktualizace softwaru postupujte podle pokynů na obrazovce.

8.5.4.1  Ruční spuštění stahování softwaru

Pro ruční spuštění aktualizace softwaru přejděte k následujícímu:
> Podle výše uvedeného popisu vyvolejte menu Update software.
 Přijímač nyní automaticky zjistí, zda je k dispozici nová verze softwaru.
> Pokud je nová verze softwaru k dispozici, označte pole Start update 

a potvrďte stiskem OK.
 Váš přijímač poté provede stažení softwaru.

8.5.5 Kopírování nastavení
máte možnost kopírovat všechna nastavení, jako je seznam programů, 
nastavení antény atd. vašeho digitálního přijímače (zdroj, vysílač) do jiného 
digitálního přijímače (cíl, přijímač) stejného typu a vybaveného stejnou verzí 
operačního softwaru. 
> Pro provedení propojte dva přijímače pomocí kabelu nulového modemu.
> Zapněte cílový přijímač.
> Pro kopírování nastavení stiskněte jakékoli tlačítko na panelu zdrojové-

ho přijímače.
 Nastavení zdrojového přijímače bude nyní přeneseno do cílového při-

jímače. Všimněte si prosím jakýchkoli zpráv na obrazovce.
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8.6  Konfigurace systému
Tato položka menu vám umožňuje vidět specifická data přijímače (např. 
aktuální verzi softwaru).
> Pomocí šipkových tlačítek nahoru/dolů označte tento řádek ve ved-

lejším menu Settings (nastavení).
> Potvrďte stiskem OK.
> Stiskněte tlačítko Menu pro návrat do běžného provozu.

8.7 Systém kódování
Pod touto položkou menu můžete jít do vedlejších menu CONAX Smartkarty 
a CI modulu. Potvrzením Smartkarty nebo CI modulu pomocí OK, můžete 
vidět informace ohledně použitého CI modulu resp. ohledně vložené 
Smartkarty.

Ruční inicializace CI modulu
> Stiskněte zelené funkční tlačítko CI Reset pro ruční inicializaci CI 

modulu.

9 Použití s motorovou anténou (DiSEqC 1.2)

Váš digitální přijímač je připravený pro použití s motorovou rotační anténou.
Použitím DiSEqC ovládání (DiSEqC úroveň 1.2) máte možnost ovládat 
vhodný motor pomocí koaxiálního kabelu.
> Použijte tlačítko Menu pro vyvolání Hlavního menu. 
> Pomocí šipkových tlačítek nahoru/ dolů označte řádek Settings (na-

stavení).
> Potvrďte stiskem OK.
 Zobrazí se menu Settings.
> Nyní pomocí šipkových tlačítek nahoru/dolů označte požadovaný 

řádek Antenna settings (DVB-S).
> Potvrďte stiskem OK. Zobrazí se menu Antenna settings (DVB-S). 
> Pomocí šipkových tlačítek doleva/doprava zapněte ovládání 

DiSEqC.
> Nyní použijte šipková tlačítka nahoru/dolů pro volbu polohy DiSEqC 

(např. A/B 3), do které si přejete natočit motorovou anténu.
> Stiskněte tlačítko OK pro otevření okna, které vám umožňuje zvolit 

Satelit resp. Motorovou anténu.
 
> Pomocí šipkových tlačítek nahoru/dolů zvolte řádek Motor antenna 

a potvrďte stiskem OK.
> Bude zobrazena poznámka ohledně nastavení východních a západ-

ních limitů. Potvrďte stiskem OK.

9.1 Východní a západní limity
Pro zabránění mechanického poškození paraboly satelitu nebo LNB fyzickými 
překážkami, musíte nejprve nastavit maximální stupeň rotace na východ 
a západ. Pokud se v rotačním poli paraboly nacházejí nějaké překážky 
(např. stěna nebo komín), tak musí být definitivně uváženy při nastavování 
východních-západních limitů.

Pokud jsou překážky v rotačním rozsahu paraboly, nastavte limity tak, aby se 
parabola otáčela o něco dále, než většina extrémních umístění satelitů pro 
příjem.
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9.1.1 Vymazání existujících limitů
Nejprve byste měli vymazat jakékoli existující limity.
> Pomocí šipkových tlačítek doleva/doprava označte sloupec Configu-

ration (konfigurace).
> Nyní použijte šipková tlačítka nahoru/dolů v řádku Motor antenna 

pro označení pole Continue.
> Potvrďte stiskem OK.
 Nyní bude zobrazeno menu pro nastavení motorové antény.
> Stiskněte modré funkční tlačítko Actions pro otevření dodatečného 

okna.
> Nyní pomocí šipkových tlačítek nahoru/dolů označte řádek Delete 

limits (vymazat limity).
> Potvrďte stiskem OK pro přenos zvoleného pohybu do žlutého funkč-

ního tlačítka.
> Pro vymazání limitů stiskněte žluté funkční tlačítko Delete limits.
> Potvrďte zobrazenou zprávu stiskem OK.

9.1.2 Nastavení východního limitu

> Pro zadání východního limitu nejprve použijte šipková tlačítka pro 
označení pole Save (uložit).

> Nyní stiskněte šipkové tlačítko doprava pro otočení paraboly do maxi-
mální možné východní polohy, resp. potřebné.

> Stiskněte modré funkční tlačítko Actions pro otevření okna s dostup-
nými pohyby.

> Nyní pomocí šipkových tlačítek nahoru/dolů označte řádek set East 
limit.

> Potvrďte stiskem OK.
> Pro nastavení východního limitu stiskněte žluté funkční tlačítko East 

limit a potvrďte zobrazenou zprávu stiskem OK.

9.1.3 Nastavení západního limitu

> Pro zadání západního limitu nejprve použijte šipková tlačítka pro 
označení pole Save (uložit).

> Nyní stiskněte šipkové tlačítko doleva pro otočení paraboly do maxi-
mální možné západní polohy, resp. potřebné.

> Stiskněte modré funkční tlačítko Actions pro otevření okna s dostup-
nými pohyby.

> Nyní pomocí šipkových tlačítek nahoru/dolů označte řádek set 
West limit.

> Potvrďte stiskem OK.
> Pro nastavení západního limitu stiskněte žluté funkční tlačítko West 

limit a potvrďte zobrazenou zprávu stiskem OK.

9.2 Geo-polohování
Pokud máte vhodný motor a znáte zeměpisné souřadnice vašeho místa, tak 
vám tato funkce umožní nalézt individuální satelitní polohu.Souřadnice pro 
množství německých měst jsou obsaženy v příloze (bod 13).
Všimněte si!!!Funkci geo-polohování zapněte pouze, pokud váš DiSEqC 
motor podporuje tuto funkci.

> Podle výše uvedeného popisu vyvolejte menu pro úpravu nastavení 
motorové antény.

> Pomocí šipkových tlačítek označte pole Geo.Pos.
> Potvrďte stiskem OK. Zobrazí se menu používané pro zadání umístění. 
> Pomocí šipkových tlačítek doleva/doprava vypněte nebo zapněte 

funkci geo-polohování.
> Použijte šipková tlačítka pro volbu pole pro zadání zeměpisné   
 délky.
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> Pomocí numerických tlačítek zadejte zeměpisnou délku.
> Nyní stiskněte šipkové tlačítko doleva.
> V tomto poli použijte tlačítko OK pro indikaci, zda zadaná hodnota od-

povídá východní šířce (East) nebo západní šířce (W).
> Nyní použijte šipková tlačítka pro označení pole používaného pro za-

dání zeměpisné šířky.
> Pomocí numerických tlačítek zadejte zeměpisnou šířku.
> Nyní stiskněte šipkové tlačítko doleva.
> V tomto poli použijte tlačítko OK pro indikaci, zda zadaná hodnota od-

povídá severní šířce (N) nebo jižní šířce (S).
> Stiskněte tlačítko Back pro návrat do nastavení LBN.

Data, spojená s vašim umístěním musí být zadaná jako desetinná hodnota, 
zaokrouhlena na jedno desetinné místo. Jelikož jsou souřadnice často uváděny 
ve stupních, minutách a vteřinách, tyto musí být převedeny do desetinných 
hodnot následujícím způsobem: Hodnota pro stupně není ovlivněna převodem. 
Minuty jsou vyděleny 60 a zaokrouhleny na jedno desetinné místo. Výsledek 
tohoto dělení je přidáno k hodnotě pro plné stupně.

Vteřiny nejsou brány v úvahu, protože neovlivní první desetinné místo.

Příklad: Souřadnice Daun/Německo

 Stupně šířky 50° 11‘ (45“) N
 Stupně délky 06° 50‘ (10‘‘) E

Převod stupňů šířky (DL):

DL = 50 + 11/60
DL = 50 + 0,2 (zaokrouhleno)
DL = 50,2

9.3  Nastavení polohy satelitu
Pro každou polohu satelitu, která má být přidána postupujte podle bodů 9.3.1 
až 9.3.3. Při programování pozic satelitů, doporučujeme, abyste začali se 
satelitem, který má nejvýchodnější oběžnou polohu. Pokračujte přidáváním 
dalších satelitů směrem na západ, dokud nedosáhnete satelitu s nejzápadnější 
oběžnou polohou. Váš digitální přijímač je v továrně předprogramovan 
pro nejpopulárnější polohy satelitů. Dodatečně můžete upravit uživatelsky 
definované polohy satelitů (Uživatel 1 až Uživatel 14) pro jakoukoli požadovanou 
oběžnou polohu.

9.3.1 Volba polohy satelitu

9.3.1.1 Volba předprogramované polohy satelitu

> Pro přidání polohy satelitu do seznamu satelitů, použijte šipková tlačít-
ka pro označení pole Sat new (nový satelit).

> Potvrďte stiskem OK.
 Zobrazí se seznam dostupných poloh satelitů. 
> Nyní pomocí šipkových tlačítek nahoru/dolů označte polohu sateli-

tu, kterou si přejete přidat do seznamu satelitů.
> Stiskněte tlačítko OK pro přijetí volby.

Pokud je funkce Geo-polohování (bod 9.2) zapnuta, parabola bude nyní 
automaticky natočena na naprogramovanou polohu satelitu. Proces rotace 
bude indikován zobrazeným blikajícím textem „turn”.

Pokud je funkce Geo-polohování vypnuta, musíte natočit parabolu do 
požadované polohy ručně (bod 9.3.2.2).
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9.3.1.2 Nastavení uživatelsky definované polohy (Uživatelský satelit)

> Pro přidání uživatelské polohy satelitu do seznamu satelitů, použijte 
šipková tlačítka pro označení pole Sat new (nový satelit).

> Potvrďte stiskem OK.
 Zobrazí se seznam dostupných poloh satelitů. 
> Nyní použijte šipková tlačítka nahoru/dolů pro označení uživatelské 

polohy satelitu (Uživatel 1 až Uživatel 14).
> Stiskněte tlačítko OK pro zobrazení menu pro nastavení test transpon-

déru. V tomto menu přejděte k popisu v bodě 6.4.3 pro zadání dat test 
transpondéru a také použitého LNB.

> Pokud jste dokončili nastavení test transpondéru, stiskněte tlačítko 
Back pro návrat do menu pro nastavení motorové antény.

 Je aktivní pole pro zadání oběžné polohy.
> Použijte numerická tlačítka pro zadání oběžné polohy uživatelského 

satelitu.
> Nyní stiskněte příslušně tlačítko OK pro indikaci, zda je to západní (W) 

nebo východní (E) oběžná poloha.

Pokud je funkce Geo-polohování (bod 9.2) zapnuta, můžete nyní použít 
funkci turn to sat (bod 9.4.1), pro natočení paraboly na uživatelsky 
naprogramovanou polohu satelitu.

Pokud je funkce Geo-polohování vypnuta, musíte natočit parabolu do 
požadované polohy ručně (bod 9.3.2.2).

9.3.2 Úprava satelitní antény
Test transpondér byl nastaven pro každý satelit, aby vám umožnil 
nasměrovat anténu na požadovaný satelit resp. určit, zda jste schopni 
přijímat požadovaný satelit v nastavené poloze.

Síla a kvalita signálu tohoto test transpondéru je zobrazena pouze jednou, 
abyste mohli přesně nastavit anténu.

9.3.2.1  Konfigurace test transpondéru/LNB

Pro změnu dat test transpondéru přejděte k následujícímu:
> Pomocí šipkových tlačítek označte pole Current satellite list.
> Stiskněte tlačítko OK pro otevření seznamu satelitů.
> Použijte šipková tlačítka nahoru/dolů pro označení polohy satelitu u 

které si přejete změnit data.
> Potvrďte stiskem OK.
> Nyní použijte šipková tlačítka pro označení pole LNB Config. a stisk-

něte tlačítko OK.
 Zobrazí se menu LNB settings. 
 > V tomto menu přejděte k popisu v bodě 6.4.3 pro zadání dat test 

transpondéru a také použitého LNB.
> Stiskněte tlačítko Back pro návrat do nastavení motorové antény.

9.3.2.2 Ruční polohování antény

Můžete určit optimální polohu požadovaného satelitu monitorováním 
indikátorů kvality a síly signálu. Upravte parabolu tak, aby lišty grafů 
ukazovaly maximální hodnotu.
> Pomocí šipkových tlačítek nahoru/dolů označte řádek save.
> Nyní použijte šipková tlačítka doprava (pro označení pole východ) 

resp. doleva (pro označení pole západ) pro natočení paraboly do po-
žadované polohy. V každém případě držte tlačítko stisknuté, dokud 
nedosáhnete polohy.
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9.3.2.3  Automatická jemná úprava (Autofocus)

Před uložením polohy satelitu byste měli provést funkci automatického 
ostření. Parabola je kalibrována pro optimální příjem.
> Stiskněte modré funkční tlačítko Actions pro otevření okna s dostup-

nými pohyby.
> Nyní pomocí šipkových tlačítek nahoru/dolů označte řádek Autofo-

cus.
> Potvrďte stiskem OK.
> Stiskněte žluté tlačítko (Autofocus) pro spuštění procesu automatické-

ho ostření.
 Během procesu automatické úpravy se zobrazí zpráva Autofocus.

9.3.3  Uložení polohy satelitu
Pokud jste dokončili proces automatického ostření, musíte ještě uložit polohu 
satelitu do paměti.
> Pomocí šipkových tlačítek nahoru/dolů označte řádek save.
> Stiskněte tlačítko OK.
 Nyní nastavte použitý test transpondér pro kontrolu, zda je přijímán 

signál v této poloze. Toto také určí, zda je poloha, která má být uložena 
již obsažena v předprogramování.

 Pokud není, zobrazí se následující zpráva: Orbital position xx deter-
mined. (Oběžná poloha xx je určena.) Save satellite? (Uložit sate-
lit?) 

> Pro uložení polohy satelitu použijte šipková tlačítka doleva/doprava 
pro označení pole Yes (ano) a potvrďte stiskem OK.

 Pokud během této kontroly test transpondéru není rozpoznána žádná 
předprogramována poloha nebo je-li signál příliš slabý, na obrazovce 
se zobrazí příslušné zprávy.

> Pro uložení polohy satelitu použijte šipková tlačítka doleva/doprava 
pro označení pole Yes (ano) a potvrďte stiskem OK.

9.4 Aktuální seznam satelitů
Uložen polohy satelitů lze nalézt v seznamu satelitů.
Polohy, které ještě nebyly uloženy jsou indikovány v tomto seznamu 
označením „*”.

> Pro rotaci paraboly do polohy, která je obsažena v seznamu satelitů, 
použijte šipková tlačítka pro označení pole Current satellite list (ak-
tuální seznam satelitů).

> Stiskněte tlačítko OK.
> Pomocí šipkových tlačítek nahoru/dolů zvolte požadovanou polohu.
> Potvrďte stiskem OK.
 Parabola bude nyní otočena do zvolené polohy.
 Probíhající rotace bude indikována v menu, blikající zprávou „turn”.

9.4.1 Natočení na polohu satelitu
Pro natočení antény do nastavené polohy v seznamu satelitů je váš digitální 
přijímač vybaven funkcí turn to sat (natočit na satelit).

> Stiskněte modré funkční tlačítko Actions pro otevření okna s dostup-
nými pohyby.

> Nyní pomocí šipkových tlačítek nahoru/dolů označte řádek turn to 
sat.

> Potvrďte stiskem OK.
> Stiskněte žluté funkční tlačítko turn to sat, pro natočení antény do 

zvolené polohy satelitu.
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9.5  Vymazání polohy satelitu
Pro vymazání polohy satelitu ze seznamu satelitů přejděte k následujícímu:

> Pomocí šipkových tlačítek označte pole Current satellite list.
> Stiskněte tlačítko OK pro otevření aktuálního seznamu satelitů.
> Pomocí šipkových tlačítek nahoru/dolů zvolte satelit, který si přejete 

vymazat.
> Potvrďte stiskem OK.
> Pomocí šipkových tlačítek označte pole Delete satellite.
> Pro vymazání zvoleného satelitu stiskněte tlačítko OK.
> Pomocí šipkových tlačítek doleva/doprava označte v zobrazené 

zprávě pole OK a potvrďte stiskem OK.

9.6  Referenční poloha
Při instalaci externí instalace musí být motor nastaven do referenční polohy 
(0°). Pro toto můžete použít funkci „Go to reference position”, abyste kdykoliv 
mohli natočit motor do polohy (0°).

> Stiskněte zelené funkční tlačítko Ref.pos. pro automatické natočení 
antény do referenční polohy.

10 Technická data 

DVB-S tuner:
Vstupní frekvenční rozsah 950 .... 2150 MHz
Vstupní úrovňový rozsah -65 dBm ... -25 dBm
Vstup DBS tuneru F-zásuvka
Vstupní impedance 75 Ohmů
AFC rozsah zachycení +/- 3 MHz
Demodulace Tvarovaný QPSK
Symbolová rychlost 1 ... 45 Mbaud/s, SCPC/ MCPC
FEC  Viterbi a Reed-Solomon
Viterbi rozsahy 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, automatická   
  adaptace
Roll-off Faktor 35 %

DVB-T tuner:
Vstupní frekvenční rozsah 174 ... 230 MHz
  470 ... 860 MHz
Vstup tuneru Zásuvka IEC
Vstupní impedance 75 Ohmů
Šířka pásma 7/8MHz (přepínatelná)
Úroveň šumu <8dB
Demodulace COFDM
Číslo nosiče 1705/6817
Ochranný interval 1/4, 1/8, 1/16, 1/32
Schéma QPSK, 16-QAM, 64-QAM
Napájení antény 5V/0,03A
  (Dvojitě izolován, přepínatelný)

Čtečka karet:
Typ  1 slotová čtečka karet pro    
  integrovaný dekódovací systém   
  Conax

Běžné rozhraní:
Typ  1 slot běžného rozhraní pro CA   
  moduly
Spotřeba energie: max. 0,3A/5V

Dělení toku dat: v souladu s ISO 13818-1
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Video dekódování:
Video komprese MPEG-2 a MPEG-1 kompatibilní až   
  MP@ML
  (hlavní profil @ hlavní úroveň)
Video norma PAL / 25 Hz
Aktivní obrazová plocha 720 pixelů x 576 řádků
Formát obrazu 4 : 3 / 16 : 9
Materiál obrazu 16:9 Automatická úprava pro televizory 
16:9 (pomocí SCART)
  Letterbox filtrování pro televizory 4:3

Audio dekódování:
Audio komprese MPEG-1 & MPEG-2 Layer I a II
Audio režim Duální (hlavní/vedlejší), Stereo
Vzorkovací frekvence 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz

Audio parametry:
Analogový výstup:
Výstupní úrovně L/R 0,5 V r.m.s. (nominální)
Výstupní impedance 600 Ohm
  THD> 60 dB ( 1 kHz )
  S/N > 60 dB
Přeslech < -65 dB

Analogový vstup:
Vstupní úroveň l/r 0,5 V r.m.s. (nominální)
Vstupní impedance > 40 kOhm
Hlasitost při zapnutí Automatická reprodukce předem 
nastavené úrovně hlasitosti

Digitální výstup:
SP/DIF výstup elektrický, zásuvka cinch
  optický, Toslink
  Dolby Digital AC3

Video parametry
Výstup:
Výstupní úroveň FBAS 1 Vs-s +/- 0.3 dB do 75 Ohmů
Výstupní úroveň RED 0,7 Vs-s +/- 0.1Vp-p to 75 Ohmů
Výstupní úroveň GREEN 0,7 Vs-s +/- 0.1Vp-p to 75 Ohmů
Výstupní úroveň BLUE 0,7 Vs-s +/- 0.1Vp-p to 75 Ohmů
S/N vyvážený > 60 dB

Videotext:

Filtrování Teletextu v souladu s normou ETS 300 472
Skenování dat teletextu (FBAS) odpovídající ITU-R BT.653-2 
řádkům: 6-22 a 320-335
Soft videotext 1000 stran paměti

TV SCART:
Výstup: FBAS, RGB nebo S-Video

VCR-SCART:
Vstup: FBAS; RGB nebo S-Video
Výstup: FBAS nebo S-Video

Displej:
LED  4-číselný, 7-segmentový displej

Sériové rozhraní RS 232:
Typ RS 232, obousměrný
Datový tok 115,2 kBit/s max.
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Konektor D-SUB zásuvka, 9-pin
Funkce Aktualizace pro operační software 
  a předprogramování

Napájení LNB:
LNB proud 400 mA max.; dvojitě izolovaný
LNB napětí vertikální <14,0V bez zátěže,
  > 11,5 V při 400 mA
LNB napětí <20V bez zátěže,
  > 17,2 V při 400 mA
  LNB se vypne v režimu stand-by

22 kHz modulace: 22 kHz, Amplituda 0.6 V +/- 0.2 V

Paměť programů:
Počet programů oblíbeného seznamu TV:
  999 TV programů
Počet programů oblíbeného seznamu Rádio:
  999 RÁDIO programů

Počet programů:
Celkový seznam TV/Rádio: Celkem 4000 programů možných 
  v celkovém seznamu

DiSEqC:
DiSEqC 1.0 a DiSEqC 1.2

SFI data:
SFI přehled: až 7 dní dopředu

Časovač:
Události: maximálně 30 událostí jeden rok 
dopředu

Systém dálkového ovladače: RC-5

Adresa vedlejšího systému 8 (SAT 1), 10 (SAT 2)
Modulační frekvence 36 kHz
Infračervená vlnová délka 950 nm

Spotřeba energie:
3,2 W  V režimu standby (vypnuté hodiny)
3,7 W  V režimu standby (zapnuté hodiny)
7 W  v provozu, bez LNB
15,5  W v provozu, horizontální polarizace  
  / 400 mA LNB proud

Nominální napětí:
12 V přímý proud

Vstupní napětí:
12 13,5 V přímý proud

Obecné:
Rozměry (ŠxHxV): 285 mm x 133 mm x 40 ... 43 mm
Hmotnost: přibližně 465 g
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