
 
UŽIVATELSKÝ    MANUÁL 

 
HOMECAST S 8000 CI PVR 

 
 

Digitální satelitní přijímač s HDD a Twin Tuner 
 

Pro upřesnění odkazů (obrázky) používejte originální manuál od výrobce. 
 
 
 
 
Bezpečnostní opatření 
 
Před uvedením přijímače do provozu si pozorně přečtěte návod k obsluze. 
 
 
Přijímač neotvírejte! Hrozí riziko úrazu elektrickým proudem!  
 
K čistění používejte  čistou, měkkou, jemně navlhčenou hadřičku. Nepoužívejte rozpouštědla! 
 
Je-li je přijímač delší čas mimo provoz, odpojte ho od sítě. 
  
Nepoužívejte nespecifikované a jinak upravované propojovací kabely. 
 
Nepoužívejte poškozené elektrické kabely a zásuvky. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým 
proudem. 
 
Dodržujte vhodnou vzdálenost od magnetických předmětů a reproduktoru. 
 
Neumisťujte přijímač v blízkosti těles, která produkují teplo. Umístěte přijímač na místo, kde 
bude zabezpečená dostatečná ventilace. Vyvarujte se působení vody na přijímač. 
 
Vyvarujte se pádu nebo porušení dálkového ovládání. 
 
Přijímač umístěte na stabilní a rovnou podložku. 
 
Umístněte přijímač do místnosti s teplotou mezi +30°C a -5°C. 
 
Při zapojování a propojovaní přijímače musí být všechna zařízení odpojena od sítě. 
 
PŘÍSLUŠENSTVÍ 
 
 

- Audio/Video kabel 
- Operační instruktáž /tento Manuál/  
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- Dálkový ovladač 
- AAA suché baterie 2 ks 

 
 
 
PŘEDNÍ PANEL 
 

1. Tlačítko zapnutí a vypnutí 
Zapíná a vypíná přijímač.                                                                                                                          
                                                                                 

2. Menu/OK tlačítko 
Hlavní menu v daném režimu. Aktivuje zvýrazněnou položku v menu.  

  
      3.   EXIT tlačítko /výstupu/ 

Zabezpečuje výstup z pravidelného menu nebo potvrzuje pravidelně prováděnou 
operaci když je aplikovaná. 
 

4. CH - Nahoru/Dolu tlačítka 
Mění programy  a posouvá kurzor nahoru /dolů v menu režimu. 
 

5. Hlasitost - Nahoru/Dolu tlačítka 
Zvyšuje/snižuje hlasitost v daném režimu a mění nastavení v režimu menu. 
 

6. Display /VFD module/  
Digitální VFD zobrazuje programové informace. 
/5 x 7 bodová matice s ikonami/ 
 
 

ZADNÍ PANEL 
 

     1.   DISH IN 13/18 (14/19)V 500mA Max 
           Připojení satelitní paraboly. 

 
2. LOOP OUT 

Konektor pro případné připojení dalšího satelitního přijímače. 
 

3. AERÍL IN  
      Konektor pro připojení terestriální antény. 
 
4. TV OUT  
      Připojení TV přijímače. 
 
5. RS-232C    

Zásuvka pro spojení a komunikaci s PC. 
 

6. Audio, Video 
RCA konektory pro připojení k audio a video zařízením (TV, Hi-fi, VCR). 
Propojte červený a bílý konektor do Audio L/R a žlutý do Video. 
 

7. S/PDIF 
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Výstup na připojení digitálního zesilovače. 
 

8. S – Video 
Jeden 4-pin mini-DIN female konektor pro s-video výstup. 
 

9. USB 2.0 – Konektor 
10. Kabel pro připojení k elektrické síti 

90-240V AC (Auto-selectable), 50-60Hz. Zkontrolujte jaké napětí je ve vaší síti. 
 

11. Power Cord – Tlačítko zapnutí a vypnutí 
 
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ 
 
 
Všechny funkce přijímače jsou ovladatelné pomocí dálkového ovládání. 
 

1. POWER 
Zapnutí /Vypnutí přijímače 

2. TV/Rad 
Přepíná mezi režimem TV a Radio. 

3. TV/STB 
Tlačítko přepíná mezi TV a STB režimem. 

4. Numerická klávesnice (0-9) 
Vybírá programy nebo může být využitý na abecední vyhledávaní ve vybraných 
programových seznamech. 

5. Back – Zpět 
Opětovný návrat k předcházejícímu programu. 

      6.   Mute - Umlčení 
Vypnutí / zapnutí zvuku 

7. Opt 
Vybírá možnosti jako Audio jazyk, Teletext jazyk a Jazyk titulků. 

8. A/V+ 
Vybírá video režim (4:3, 4:3 Letter Box, 16:9) a audio režim (Vlevo, vpravo, Stereo, 
Joint - Spojené) 

9. Fav 
Zobrazí aktuální seznam oblíbených kanálů. 

10. A –Z 
Třídí programy automaticky v abecedním pořadí. 

11. MENU 
Zobrazuje hlavní menu přijímače a Režim prohledávání (Exit all). 

12. EPG  
Zobrazuje TV / Rádio programového průvodce. 

13. INFO 
Zobrazení informačního okna a a EPG. 

14. Dvojité – kurzorové šipky vlevo / vpravo 
Umožňují pohyb vlevo / vpravo nebo mění nastavení v režime menu. 

15. Dvojité - kurzorové šípky nahoru /dolů 
Umožňují pohyb nahoru /dolů v režimu menu. 

16. OK 
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Potvrzuje výběr položek v menu. V době sledovaní TV nebo poslechu Rádia se při 
stlačení tlačítka OK zobrazí programový seznam. 

17. V + / - 
Zesilování nebo zeslabování zvuku. 

18.  P + / - 
Mění programy dvojitými kurzorovými šipkami nahoru / dolů. Vybírá další menu 
stránky, které mají vedlejší stránky. 

19. EXIT  
Umožňuje krok zpět nebo vystoupení z nabídky přijímače. 

20. PAUSE     
Pozastavení režimu. 

       
21. PLAY 

Přehraje nahrané 
22. REW 
      Převine dozadu 
23. STOP 

Zastaví nahrávání,  přehrávání a  časový posun 
24. FF 

Rychlý posun Vpřed 
25. REC 

Nahrávání programu 
26. SLOW 

Převíjení v pomalém režimu. 
27. LIST 

Zobrazuje seznam. 
      28. A-B  

      Nastavuje opakovaní skupiny,  
      kopírování nebo vystřihnutí 
29. MARK 

Nastavuje záložky 
30. JUMP 

Skok na další záložku  
31. PIP /Obraz v obraze/ 

Umožňuje sledovat dva programy  
V jednom čase 

32. SWAP 
Přepíná mezi hlavním obrazem  
a vedlejším obrazem 

      33. MOVE 
Přesouvá vedlejší obraz na PIP obrazovku. 

34. SLEEP 
Je možné vypnout STB po uplynutí nastavených minut. 
 
 
 

         1.  NASTAVENÍ 
 
 
1.1.  INSTALACE  TV  a  VCR 
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Přijímač pro TV s RF 
1. Připojte TV anténu do AERÍL IN. 
2. Připojte RF-IN (vstup) z TV do RF-OUT (výstup). 
3. Připojte Video a Audio z TV do Video a Audio. 

Připojte červený a bílý konektor do Audio R a Audio L a žlutý do Video. 
4. Přesuňte se na další sekci – Nastavení paraboly a následně připojte parabolu. 
 
 
 
Přijímač pro TV a VCR s RF  
1. Připojte TV anténu do AERÍL IN. 
2. Připojte RF – IN z VCR do RF OUT s RF kabelem. 
3. Připojte RF OUT z VCR na RF IN v TV. 
4. Připojte Video a Audio z TV na Video a Audio.připojte červený a bílý konektor na 

Audio R a Audio L, žlutý na Video. 
5. Přejděte na Nastavení paraboly a následně připojte parabolu. 

 
 
Přijímač  TV a VCR se SCART kabelem 

1. Připojte TV anténu do AERÍL IN. 
2. Připojte RF IN z VCR do RF OUT pomocí RF kabelu. 
3. Připojte RF OUT z VCR na RF IN v TV. 
4. Připojte Audio a Video z TV na Audio a Video.připojte Red –červený a White –bílý 

konektor na Audio R a Audio L a Yellow do Videa. 
5. Připojte TV SCART z TV do TV pomocí SCART kabela. 
6. Připojte VCR SCART z VCR do VCR s vlastnostmi SCART kabela. 
7. Přejděte na Nastavení  paraboly, následně připojte parabolu.  
1.2.  Nastavení paraboly 
 
 
1. Propojovací smyčka  
 
Připojte satelitní anténní kabel na Parabolu _A  a připojte LOOP OUT_A (Propojovací 
smyčka) na Parabolu _B. 
 
 2. 4 pevné  Paraboly  s použitím DiseqC a  připojení pomocí Propojovací smyčky 

 
Připojte výstup z DiSEqC 1.0 na Parabolu _A přijímače a připojte Propojovací smyčku 
_A na Parabolu –B. 
 
 3.  Zapojení Paraboly (DiSEqC 1.2) a Tuneru    pomocí Propojovací smyčky 
  
Připojte výstup z DiSEqC 1.2 na Parabolu _A  přijímače a napojte Propojovací kabel 
_A na Parabolu_B. 
 
 
 4. Duální Tuner připojení ( s multi LNB vstupem a multi výstupní  spínačem přijímače) 
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Připojte jeden výstup přijímače z Paraboly _A a následně připojte další výstup přijímače 
na Parabolu _B. 
 
 
5. Duální Tuner Připojení ( s multi LNB vstupem a multi přijímačovým výstupním 
přepínačem)  
Připojte jednu část výstupu přijímače Paraboly_A a propojte další přijímačový výstup do 
Paraboly _B.  
 
2. MENU INSTRUKCE 
 
 
Stlačte Menu tlačítko k zobrazení Menu - Nabídky. 
Na výběr vedlejšího Menu použijte kurzorové šipky nahoru / dolů, vlevo / vpravo. 
Vyberte si z vedlejšího Menu zvýrazněním  nabídky. 
Když máte vybranou podnabídku, tak stlačte OK tlačítko. 
Když se chcete vrátit na předcházející nabídku, stlačte OK tlačítko. 
Když se chcete vrátit zpět do přímého obrazu, stlačte Menu tlačítko. 
 
 
3. MENU POMOC  
 
 
V menu se na spodní části obrazovky zobrazí krátká informace. 
 
 
4. STRUKTURA MENU 
 
 
 
Instalace 
- Parabola: Vyberte parabolu a LNB nastavení pro vyhledávání kanálu. 
- Auto Scan – Automatické vyhledávání: Vyhledává kanál z vybraných satelitů 
automaticky bez udaní speciálních parametrů. 
- Manual Scan – Manuální vyhledávání: Vyhledává kanály manuálně s použitím 
uživatelských parametrů. 
- Transpondér Edit: Vymazává, edituje a přidává satelitní nebo transpondérové parametry. 
 
Možnost 
- TV výstup: Vybírá video nebo audio výstup. 
- Jazyk: Vybírá jazyk obrazu, audio jazyk a jazyk titulků. 
- Nastavení času: Nastavuje pravidelný čas. 
- Rodičovská kontrola: Mění heslo a vybírá senzorovou klasifikaci. 
- OSD Display: Nastavuje OSD zobrazený čas a transparentnost- průhlednost. 
 
Kanál 
- Třídění: Vybírá kanálový druhový typ, podle Transpondéru, Sítě, CAS. 
- Rezervace: Rezervuje kanály, které chcete nahrávat ve zvoleném čase. 
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- Vymazávání: Maže kanály satelitní, TV / Rádio CAS a jiné. 
 
      Doplňky 

- Zrušení výrobní – původní nastavení. Obnovení přijímače  
- OTA: Přizpůsobuje přijímač nejnovější software verzi. 
- Přesunutí programů: Přenese kanály z přijímače do přijímače nebo PC. 
- S/W Upload – přenos: Přenese software z přijímače do přijímače nebo PC. 
 
Status – stav 
- Informace: Kontroluje verzi satelitního přijímače. 
- CI Slot 1,2 (CI model len): Zkontroluje informaci z CI. 
 
Přijímač 
- Nastavení nahrávaní: Nastavuje Funkci časové změny a čas nahrávaní. 
- HDD Informace: Kontroluje kapacitu HDD. 
- Formát HDD: Pravidelné formátovaní HDD. 
 
5. ÚVODNÍ  INSTALACE 
 
Přijímač můžete instalovat pomocí – Úvodní instalace, která Vám umožní napojení 
přijímače použitím jednoduchého postupu. 
 
V prvním kroku: 
a) Vyberte zvolený jazyk použitím dvojitých šipek nahoru / dolů. 
b) K potvrzení stlačte OK tlačítko a přejděte k dalšímu kroku. 
c) Vyberte si zvolený kanál použitím dvojitých šipek nahoru / dolů. 
d) Potvrďte tlačítkem OK. 

 
 
      V druhém kroku vyberte Load Astra 1 nebo Load Hotbird, potom můžete vyhledat   
      Výrobní - původní kanály. Když si vyberete Scan – Vyhledávat další, můžete si vybrat 
      další satelit a přejít k dalšímu kroku. 
 
 

a) Vyberte si připojení Tuneru - Single Připojení, Dual Připojení použitím dvojitých 
šipek nahoru /dolů.       

b) Stlačte OK tlačítko k potvrzení a můžete přejít k dalšímu kroku. 
c) Vyberte si zvolený satelit použitím tlačítek nahoru / dolů. 
d) Stlačte OK tlačítko k potvrzení a můžete přejít k dalšímu kroku. 
e) Vyberte si LNB Typ použitím dvojitých nahoru / dolů. 
f) Stlačte OK tlačítko k potvrzení a můžete přejít k dalšímu kroku. 
g) Když použijete DiSEqC 1.0 spinač, vyberte DiSEqC možnost použitím tlačítek nahoru 

/ dolů . 
h) Stlačte OK tlačítko k potvrzení a a můžete přejít k dalšímu kroku.  
i) Po vykonání všech nastavení, stlačte OK tlačítko k zahájení vyhledávání. 
 
 
Když chcete znát detailní popis o každé proceduře, prosím, řidte se následující instalační 
částí. 
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6. INSTALACE 
 
 
6.1. Parabola 
 
a) Stlačte Menu tlačítko k zobrazení hlavního menu. 
b) Stlačte OK tlačítko a obdržíte – vedlejší menu. 
     Zobrazí se heslovité informační okno. Všechny sub - menu jako například: 
     Parabola,  Auto Scan, Manual Scan a Transpondér Edit jsou v Instalaci  
     zablokované heslem. Výrobní heslo je „0000“. 
c)  Použitím kurzorových šipek nahoru / dolů se můžete pohybovat v tomto režimu. 
     V dalších částech jako např. Parabola, Satelit, Transpondér či jiné,  
      při  kontrole jejich  detailních částí také použijte dvojité šipky vlevo/vpravo. 
e) Stlačením kurzorových šipek vpravo/vlevo, pravá část obrazovky nabídne 32 

seznamů. 
f)   Vyberte zvolený satelit a výběr potvrďte stlačením tlačítka OK. 

           Následně nastane změna satelitního sloupce podle požadovaného satelitního jména.  
           Když nemůžete vyhledat požadovaný satelit, vyberte další satelit a potvrďte tlačítkem  
           OK.   
      g)   Stlačením kurzorových šipek vpravo/vlevo sledujete satelit v programových     
            seznamech. Stlačením OK tlačítka nahradíte běžný satelit vybraným satelitem. 

h) Stlačením kurzorových šipek vpravo/vlevo pravá část obrazovky ukazuje seznam 
transpondérů . Když si vyberete jeden z možných satelitních jmen, transpondér list je 
měněný automaticky v návaznosti na vybrané satelitní jméno. 

i) Je možné vybrat si druh Tuner připojení použitím dvojitých šipek vlevo/vpravo když  
je Propojovací smyčka, A only, B only, Dual. 

j) Stlačte OK tlačítko na výběr Tuner připojení. 
k) Vyberte jeden z typů napájení LNB Power použitím dvojitých šipek vlevo/vpravo. 

Můžete si vybrat LNB Power hodnotu 13/18V klasickou nebo když je vzdálenost mezi 
anténou a přijímačem větší než 60m, můžete si zvolit LNB Power hodnotu 14/19V. 

l) Vyberte LNB Typ hodnotu. 
Když máte vybraný User Single nebo User Dual , udejte LNB frekvenční hodnotu 
přímo a potvrďte tlačítkem OK. Když si vyberete LNB Type hodnotu  9750/10600, 
9750/10750 nebo User Dual, 22KHz hodnota je fixovaná do auto režimu, v dalším 
případe si můžete vybrat hodnotu závisící na užívaní 22KHz propínacího boxu. 

m) Vyberte Switch type – přepínací typ, když je používaný. 
Když použijete DiSEqC 1.0 přepínač, vyberte DiSEqC . 

            Zvolte si jeden z DiSEqC vstupů z možností. 
n) Zvolte si Přepínací typ. Když použijete DiSEqC 1.1 přepínač, vyberte SMATV na  
      Přepínacím type. Zadejte hodnotu a číselný klíč (950-2150). 
o) Vyberte si Přepínací typ. Když  používáte DiSEqC 1.2 motor, zvolte Motor 
      z Přepínacího typu. Pozice měníte přes Možnosti. 
 
Možnosti DiSEqC 1.2: 
 
Pohyb Západ – Východ: Stlačte kurzorové šipky vlevo/vpravo pro pohyb motoru. 
 
Skladová pozice: Stlačte OK tlačítko pro uložení pravidelné pozice. 
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Jdi na Pozici: Stlačte OK tlačítko pro posun motoru do skladové pozice. 
 
Jdi na Referenci: Stlačte tlačítko na posun motoru do pozice 0. 
 
Nastavte Západ limit: Stlačte OK tlačítko na nastavení Západ limit. 
 
Nastavte Východ limit: Stlačte OK tlačítko na nastavení Východ limit. 
 
Možný limit: Stlačte OK tlačítko na změnu limitu. 
 
 
p) Vyberte propínací typ. Když použijete USUALS motor, vybírejte z Přepínacích typů  

Použitím kurzorových šipek vlevo/vpravo. Změníte pozici USALS motor přes 
Možnosti. 

 
 
     Jdi na pozici: Stlačte OK tlačítko pro pohyb motoru na pozici udané podle délky a šířky. 
 
 

q) Stlačte Opt tlačítko na kterémkoliv stupni tohoto menu a následně potom můžete jít 
přímo na režim Auto Scan – Automatické Vyhledávání  nebo Manual Scan – 
Manuální Vyhledávání. 

r) Vyberte si „Auto Scan“ nebo „Manual Scan“ použitím dvojitých šipek nahoru / dolů 
a následným OK tlačítkem. 

    
6.2. Auto Scan – Automatické vyhledávání 
 
Můžete vyhledávat kanály nabízené satelitem, pro které je anténa konstruovaná. 
 
a) Vyberte satelit k vyhledávání použitím dvojitých šipek nahoru / dolů a potvrďte OK  
      tlačítkem.  
b) Zkontrolujte značkové indikace které satelit označil při vyhledávání. 
c) Stlačte dvojité šipky vlevo/vpravo, vyberte vyhledávací možnost použitím dvojitých 

šipek nahoru / dolů a potvrďte tlačítkem OK. 
d) Když chcete vyhledávat satelit, přesuňte se na „Start Scan“ a potvrďte OK tlačítkem. 
e) Vyberte Free + CAS nebo CAS použitím kurzorových šipek nahoru / dolů 

a vlevo/vpravo. 
f) Stlačte Opt  tlačítko, CAS informační okno se zobrazí. 
g) Vyberte druh CAS použitím dvojitých šipek nahoru / dolů a potvrďte OK tlačítkom. 
h) Když chcete vyhledávat satelit, přesuňte se do „Start Scan“- Začátek a potvrďte OK 

tlačítkem. 
i) Levé okno nabízí TV kanály a pravé okno ukazuje Rádio kanály v době vyhledávání. 

Bílé kanálové znaky jsou nové kanály umisťované do přijímače. Černé kanálové 
znaky jsou už reálné existující kanály. 

j) Když stlačíte tlačítko OK, když vyhledáváte kanály, objeví se informační okno. 
k) Když ukončíte vyhledávání kanálů, objeví se jednoduché informační menu. 
l) Když chcete uložit vyhledané kanály, vyberte a potvrďte „YES“. 
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6.3. Manual Scan – Manuální vyhledávání   
 
a) Změňte specifické podmínky, které chcete vyhledat. 
b) Stlačte OK tlačítko k zahájení manuálního vyhledávaní. 
 
Parabola: Terč satelitu pro manuální vyhledávání. 
Frekvencí: Frekvenci transpondéru můžete vyhledat manuálně. 
Polarita: Polaritu transpondéra, který chcete vyhledat. 
Symbol Rate: Přenosová rychlost, kterou chcete vyhledat. 
Opravný kód: Opravný kód transpondéru, který chcete vyhledat 
Režim vyhledávaní: V Režime volných programů přijímač vyhledává všechny programy   
kromě zakódovaných. 

      Typy služeb: Výběr TV, Rádio a TV spolu s Rádio. 
      Vyhledávání sítě: Když je možné, přijímač vyhledává pro vícerých transpondérů a  
       to použitím síťového indexového vzoru. 
       PID vyhledávání: Vyhledávání používá Auto PID, Manuál Dec a Manuál Hex. 
 

c) Když si vybíráte Manuál Dec možnosti, zobrazí se informační okno. 
d) Vložte obsah z Video PID, Audio PID a PCR PID s numerickými klíči. 
e) Stlačte OK tlačítko na vyhledávání PIDs nebo stlačte OK tlačítko na odstranění 

informačního okna. 
f) Když vybíráte Manuál Hex možnost, zobrazí se informační okno. 
g) Vložte hodnotu z Video PID, Audio PID a PCR PID pomocí informační klávesnice. 
h) Stlačte „Done-Vykonané“ na informační klávesnici pro uchovaní PIDs nebo stlačte 

Exit tlačítko pro zrušení informačního okna. 
6.4. Transpondér Edit  
 
a) Stlačte Opt tlačítko na výběr satelitu v levé části obrazovky nebo transpondéru 
       v pravé části obrazovky. 
b) Vyberte jednu z možností Delete – mazání, Edit nebo Add – Přidávání  

z informačního okna. (Satelit a transpondér nemohou být mazány když kanály 
vybraného satelitu už byly přenesené.) 

c) Když stlačíte tlačítko OK, změněný stav bude uložený a zobrazený. 
 
 
7. MOŽNOSTI 

 
7.1. TV Výstup 
a) Vyberte TV výstupné možnosti použitím kurzorových šipek nahoru / dolů, 

vlevo/vpravo. 
b) Když stlačíte OK tlačítko, změněný stav bude uložený a zobrazený. 
 
- TV typ: Vyberte TV typ (PAL, NTSC, PAL/NTSC) 
- SCART: Vyberte TV typ(RGB, S – Video, CVBS) 
- TV obrazovka: Vyberte formát obrazovky TV. (4:3, 4:3 Letter Box, 16:9) 
- RF CH číslo: Nastavte kanál pro zobrazení audio a video signálu na TV. Když si zvolíte 
kanál 38 v tomto menu, satelitní služba bude zobrazená na kanálu 38 na TV. 
- RF režim výstupu: RF režim výstupu PAL( PAL B/G, PAL D/K, PAL I mezi PAL 
standardmi). 



 11

 - AC3: Když nastavíte možný režim, můžete poslouchat Dolby –digital audio přes AC -3 
dekodér. 
 
 
7.2. Jazyk 
a) Vyberte z jazykových možností použitím kurzorových šipek nahoru / dolů, 

vlevo/vpravo. 
b) Stlačte OK tlačítko pro změnu vybraného jazyka. 

Display: Mění jazyk v ODS a Menu. 
Audio 1-2: Mění jazyk v audio. 
Titulky 1-2: Mění jazyk titulků. 
 
 

7.3. Nastavení času 
a) Nastavení pravidelného času kurzorovými šipkami nahoru / dolů, vlevo/vpravo. 
b) Když stlačíte OK tlačítko, pravidelná změna stavu bude uložená a zobrazená. 
    
- Časový režim (TDT, USER) 
   TDT: Zaznamenává čas ze satelitu. 
   USER: Nastavuje čas přímo podle uživatele. 
 - Vyvážení: Nastavuje časové rozdíly mezi GMT a místním časem. 
 - Uložení dne podle zimního a letního času. 
 
7.4. Rodičovská kontrola  
a) Když chcete změnit heslo, použijte dvojité šipky vlevo/vpravo, následuje odkaz 

vyžadující nové heslo. 
b) Změňte heslo na nové numerickým tlačítkem. 
c) K provedení změny je nutné  vložit heslo opakovaně. 
d) Vyberte požadovanou oblast použitím kurzorových šipek vlevo/vpravo. 
e) Stlačte OK tlačítko na uložení a zobrazení. 
Stupeň režimu umožňuje zablokovaní kanálu, když není  sladěné s věkovým stupněm 
nastaveným. 
 
Prohledat vše: Všechny programy mohou být sledované. 
7: Programy jsou zablokované pro mladších než 7 roků.  

    15: Programy jsou zablokované pro mladších než 15 roků. 
    18: Programy jsou zablokované pro mladších jak 18 roků. 
     Je nutné zadat heslo pro sledovaní programů, které jsou zablokované věkovým stupněm, 
      v případe že je chcete sledovat. 
 
 

7.5. OSD Display   
a) Vyberte možnosti použitím kurzorových šipek nahoru / dolů, vlevo/vpravo. 
b) Když stlačíte tlačítko OK, změněný stav bude uložený a zobrazený. 
 
Doba zobrazení informačního bloku: Blok se ztratí po uplynutí nastaveného času (1-9). 
Spořič obrazovky: Je to funkcí chránící TV v případě Rádio nebo v Menu. 
                             (Vypnutý, 5, 10, 20, 30, 60, 120 minut) 
Způsob zobrazení OSD: Vybírá OSD transparentnost (nízká, střední, vysoká). 
Způsob zobrazení Teletextu: Vybírá transparentnost Teletextu (nízká, střední, vysoká). 
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8. KANÁL 
 
 
8.1. Třídění 
a) Vyberte Druhový typ použitím kurzorových šipek vlevo/vpravo. 
b) Když stlačíte OK tlačítko, změněný stav bude uložený a zobrazený. 
     Transponder: Kanály jsou tříděny v pořadí transponderu. 
     Síť:  Kanály jsou tříděny v pořadí poskytovaných služeb. 
     CAS: Kanály jsou tříděny do kódovaných kanálů a volně poskytovaných kanálů. 
 
 
8.2. Rezervace 
Můžete si rezervovat Kanál ve svém vyhrazeném čase. V tomto režime si můžete 
rezervovat až 8 kanálů. 
a) Stlačte Opt tlačítko na úpravu rezervovaných kanálů. Použitím kurzorových šipek     
     nahoru / dolů a vlevo/vpravo zadejte detaily nastavení rezervace. 
b)  Když chcete přidat víc tak stlačte tlačítko A/V+. Pro zrušení stlačte Fav tlačítko. 
c) Po vykonaní všech nastavení , stlačením OK tlačítka jsou změny uchované 

a zobrazené.   
 
Když je to zdvojnásobené s časovým úsekem, který je už rezervovaný, upozorňující 
správa oznámí, že rezervace není  možná. V tomto případě musíte registrovat rezervaci na 
jiný časový úsek. 
 
Len jedna časová relace / Po relaci, událost bude vymazaná ze seznamu./ 
Relace po celý den 
Relace po celý týden 
Relace týdně 
Relace denně 
TV kanál Rádio kanál 
 
 
 
8.3. Mazání 
Kanály můžete i mazat. Můžete vybírat nejen Režim jako kanál, Satelit a CAS, ale též 
i Možnosti jako jsou TV, Rádio atd. 
a) Vyberte Režim a možnosti, kterými chcete mazat kanály použitím kurzorových šipek 

nahoru / dolů, vlevo/vpravo. 
b) Stlačte OK tlačítko pro vymazání a výstup. 
 
9.  DOPLŇKY 

 
9.1. Nastavení parametrů z výroby 
a) Když chcete změnit nastavení na výrobní hodnoty, stlačte OK tlačítko. Objeví se  

dotazovací okno. 
b) Když zvolíte „Yes“ , systém bude změněný do původní formy. 
 
9.2. OTA   
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Můžete aktualizovat software (programové vybavení přijímače). Přijímač kontroluje či je 
nový S/W k dispozici, když sledujete  kanály nebo vybíráte OTA menu. 
Když je nová verze software zjištěná – nalezená, přijímač ji bude automaticky číst,  
a zobrazovat na obrazovce. 
 
- VŠIMNĚTE SI – 
Když by se v době nahrávání zobrazila následující zpráva, kontaktujte prodejce přijímače 
mohou vzniknout chyby. 
 
 
Když není S/W nebo nemůže být nalezen, objeví se následující zpráva. 
 
9.3. Přenesení programů do jiného přijímače 
a) Propojte přijímač s dalším přijímačem nebo PC pomocí RS-232 kabelu. 
b) Na cílovém přijímači vypněte AC a následně znovu zapněte. 
c) Můžete sledovat přenos software. 
 
9.4. Pronos S/W 

      a) Propojte přijímač s dalším přijímačem nebo PC přes RS-232 kabel. 
      b) Na cílovém přijímači vypněte AC a následně znovu zapněte. 
      c) Můžete sledovat přenos software. 
       
10. STAV 
 

10.1. Informace 
a) Můžete sledovat systémové informace např. jako je Model ID, Hardware verzi, 

Software verzi a Verzi zaváděče. 
 
10.2. CI slot 1, 2 (len CI model) 
Je možné sledovat nejen Voně dostupné programy ale i Kódované programy použitím 
CAM. Daný STB podporuje Podmíněný přístup dvěma vstupy. 
Když se objeví Kódované programy, kontaktujte prosím poskytovatele nebo distributora. 
Podmíněný přístup, modulu a karty závisí od služeb poskytovatele.  
 
11.  PŘIJÍMAČ 
 
11.1. Nastavení nahrávání 
Můžete nastavit Stav funkce časového posunu: Aktivovat nebo Neaktivovat. Následně 
můžete nastavit Původní nahrávací čas.  
 
11.2. HDD Informace 
Zobrazí se kapacita HDD například Celkový obsah, Volná část, Využitá část a název 
modelu HDD. 
 
11.3.  Formát HDD 
Stlačením OK tlačítka je možné vymazávat všechny položky v HDD. 
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12. Informace 
 
 
 
12.1. Standardní informace 
 
a) Kdykoliv stlačíte INFO tlačítko, standardní informační okno se objeví za pár sekund. 
b) Když stlačíte opět INFO tlačítko, zobrazí se detailní EPG okno. 
c) Když stlačíte EXIT tlačítko, informace a EPG okno se ztratí. 
d) Stlačením P+ - tlačítka měníte kanály. 
e) Když se přesunete kurzorovou šipkou vpravo, stlačením kurzorových 
    šipek vlevo/vpravo můžete sledovat další EPG. 
 
 
12.2. TV a Rádio změny  
V době sledovaní TV nebo poslechu Rádia, si můžete vybírat TV nebo Rádio stlačením 
tlačítek TV/RAD . 
 
 
 
 
12.3. TV a Rádio programový seznam 
 
12.3.1. Režim sledování 
V době sledovaní TV nebo poslechu Rádia si můžete prohlížet seznam programů. Stlačením 
tlačítka OK se seznam programů zobrazí. Je možné sledovat několik ikon na konci seznamu 
programů. Každá ikona má speciální a  funkci pro uživatele. Pro změnu režimu stlačte Opt 
tlačítko a zvolte si požadovanou ikonu. 
 
a) Stlačte OK tlačítko nebo A-Z tlačítko. Když chcete  prohlížet setříděný programový 
seznam, 
    stlačte A-Z tlačítko. 
b) Stlačte kurzorové šipky nahoru / dolů . 
c) Stlačte OK tlačítko pro sledovaní vybraného programu. 
d) Když chcete opustit  programový seznam stlačte tlačítko EXIT. 
 

- Všimněte si –  
V případe, že přijímač je v režime nahrávaní, uživatelé nemohou sledovat několik 
programů, protože nejsou v jednom transponderu. Uživatele mohou sledovat kanály, které 
patří jednomu transponderu z nahrávaného kanálu. 

  Pro setřídění programů stlačte A-Z tlačítko. 
  Pro změnu TV/Rádio režimu stlačte TV/Rad tlačítko. 
  Když chcete sledovat další nebo předešlou programovou stránku, stlačíte P+ - Tlačítko.  
 
e) Stlačte INFO tlačítko pro sledovaní satelitních nebo transponderových informací  
     vybraných programů. 
f) Stlačením tlačítka EXIT se satelitní a transpondérové informace skryjí. 
g) Když znáte správné programové číslo programu, který chcete sledovat, stlačte dané číslo. 
h) Když chcete použít Abecední pohyb, musíte změnit programový list na třídící stav  
    stlačením A-Z tlačítka v sezname programů nebo na obrazovce. 
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i) Stlačte numerické tlačítko a zobrazí se abecední zápis. 
j) Můžete si vybrat Písmeno užitím číselné klávesnice /1-9/ pomocí kurzorových šipek 
    nahoru / dolů, vlevo/vpravo. 
k) Stlačte OK tlačítko. Když zvolený program podle zadaní neexistuje tak tu není jiná 
možnost. 
 
12.3.2. Spůsob vymazávání 
a) Zvolte Delete – mazání ikonu užitím Opt tlačítka. 
b) Zvolený program vymažete použitím kurzorových šipek nahoru / dolů. Kontrolní znak se  
    zobrazí na pravé straně programového jména. 
c) Stlačte EXIT tlačítko k uložení a výstup.  
 
12.3.3.  Režim přenosu 
a) Zvolte Move – Přenosovou ikonu použitím Opt tlačítka. 
b) Vyberte program, který bude umístěný v jiné pozici. 
c) Stlačte OK tlačítko a vzápětí se zobrazí znak přenosu na pravé straně programového jména. 
d) Nastavte novou pozici použitím kurzorových šipek nahoru / dolů. 
e) Když chcete dokončit přenos programu, stlačte OK tlačítko. Následně znak „přenosu“ 
zmizne z pravé strany  jména programu. 
f) Stlačte EXIT tlačítko pro uložení a výstup. 
 
12.3.4. Přejmenovaní  
a) Zvolte Rename - přejmenování ikonu použitím Opt tlačítka. 
b) Vyberte program na přejmenování a stlačte tlačítko OK. Následně se zobrazí malé editační 
okno. 
c) Stlačte EXIT tlačítko na výstup. 
 
Pro změnu názvu Oblíbené skupiny:  

- vyberte  skupinu 
- změňte název skupiny podle předcházejících procedur. 

 
 - Všimněte si - 
Není možné měnit mazací a Skupinovou funkci v skupinovém režimu. 
 
Prostor: Vepsaný mezi dva znaky 
Zpět: maže znaky 
Změny: Mění písmena z malých na velké nebo opačně. 
Uskutečnit: Uložení změny 
Potvrdit: Výstup z režimu změny nazvu skupiny. 
 
 
12.3.5. Režim uzamknutí 
a) Zvolte ikonu Lock - Uzamknutí  použitím Opt tlačítka. 
b) Vyberte programy, z kterých si chcete utvořit programový seznam. 
c) Stlačte OK tlačítko pro uložení a výstup. 
 
12.3.6. Skupinový režim 
Je možné vytvořit skupinu z osmy skupinových programů. Jedna skupina zahrnuje 100 
programů, takže můžete mít až 800 oblíbených programů. 
a) Vyberte Skupinovou ikonu použitím Opt tlačítka. 
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b) Vyberte programy, z kterých si chcete vytvořit Seznam oblíbených programů. 
c) Stlačte OK tlačítko a následně se zobrazí malé okno na pravé straně obrazovky. 
d) Zvolte si číslo skupiny použitím kurzorových šipek nahoru / dolů a potvrďte tlačítkem OK.  
    Na potvrzení stlačte OK tlačítko znovu. 
e) Když si chcete vybrat další program v dané skupině použijte kurzorové šípky nahoru / dolů. 
     Zvýrazněný program bude zobrazený v seznamu programů. 
f) Stlačte OK tlačítko pro nastavení skupiny s vybranými skupinami použitím kurzorových  
    šipek vlevo/vpravo.  
g) Stlačte EXIT tlačítko pro uložení a výstup. 
 
 
13. MOŽNOST  
 
V době sledovaní TV nebo poslechu Rádia, stlačte Opt tlačítko. Můžete pozorovat malé 
informační okno. Je možné vybírat si z možností (Audio jazyk, Teletext jazyk, Jazyk titulků). 
Když chcete změnit způsob režimu, stlačte kurzorové šípky vlevo/vpravo. 
 
13.1. Audio jazyk 
a) Vyberte „Audio“ použitím kurzorových šipek vlevo/vpravo. 
b) Stlačte kurzorové šípky nahoru / dolů pro výběr zvoleného audio jazyka. 
c) Stlačte OK tlačítko pro změnu audio jazyka. 
 
13.2. Teletext jazyk 
a) Vyberte „Teletext“ použitím kurzorových šipek vlevo/vpravo. 
b) Stlačte kurzorové šípky nahoru / dolů pro výběr jazyka. 
c) Stlačte OK tlačítko 
d) Můžete sledovat obsahy Teletextu v dostupných jazycích. 
 
13.3. Jazyk titulků  
a) Vyberte „Subtitle - Titulky“ použitím kurzorových šipek vlevo/vpravo. 
b) Stlačte kurzorové šípky nahoru / dolů pro výběr jazyka. 
c) Potvrďte OK tlačítkem. 
d) V případe, když je jazyk rozdílný od dostupných, není možné sledovat titulky. 
 
14. A/V+ 
 
V době sledovaní TV nebo poslechu Rádia, stlačte A/V+ tlačítko. Zobrazí se malé informační 
okno. Můžete si vybírat z možností (Audio režim, Video režim). Pro změnu režimu použijte 
kurzorové šípky vlevo/vpravo. 
 
 
14.1. Audio režim 
a) Vyberte „Audio režim“ použitím kurzorových tlačítek vlevo/vpravo. 
b) Stlačte kurzorové šípky nahoru / dolů pro nastavení ***výstupných stanic pro hovorcov.  
    (Stereo, Vlevo, Vpravo, Spojené). 
c) Potvrďte OK tlačítkem pro uložení a výstup. 
 
14.2. Video režim 
a) Vyberte „Video režim“ použitím kurzorových šipek vlevo/vpravo. 
b) Stlačte kurzorové šípky nahoru / dolů na nastavení obrazového formátu na TV.  
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c) Potvrďte OK tlačítkem pro uložení a výstup. 
 
 
15. Fav 
 
V době sledovaní TV nebo poslechu Rádia, stlačte Fav tlačítko. Zobrazí s malé informační 
okno pro výběr možností (Satelit, Oblíbené). Pro změnu možnosti použijte kurzorové šípky 
vlevo/vpravo. 
 
15.1. Satelit 
a) Vyberte „Satelit“ použitím kurzorových tlačítek vlevo/vpravo. 
b) Použijte kurzorové šípky nahoru / dolů pro výběr satelitu. 
c) Po stlačení OK tlačítka můžete sledovat seznam programů vybraného satelitu. 
 
15.2. Oblíbené  
a) Vyberte „Fav - Oblíbené“ použitím kurzorových šipek vlevo/vpravo. 
b) Pro výběr skupiny použijte kurzorové šípky nahoru / dolů. 
c) Po stlačení OK tlačítka můžete sledovat seznam programů vybrané skupiny. 
 
 
16. A-Z   
 
V době sledovaní TV nebo poslechu Rádia stlačte A-Z tlačítko. Můžete sledovat vybraný 
programový seznam. 
 
17. EPG /Elektronický programový průvodce/ 
 
Stlačením EPG tlačítka se zobrazí elektronický programový průvodce když je aplikovaný. 
Časové intervaly jsou seřazené do řádku a Seznamy programů jsou seřazené ve sloupci. 
 
17. 1. EPG Informace 
a) Stlačte kurzorové šípky vlevo/vpravo na změnu časového intervalu. 
b) Kurzorovými šípkami nahoru / dolů je možné sledovat průvodce programu a stlačením 
INFO    tlačítka se detailně zobrazí EPG okno. 
c) Stlačte OK tlačítko pro výstup. 
 
Stlačte Opt pro rezervaci programu. 
Stlačte INFO tlačítko pro sledovaní detailů EPG. 
 
 
18. Přijímač 
 
18.1. Seznam  
 
Popis ikon: 
- File folder: Adresář souboru 
- AV  formát souboru nebo nahraných programů 
- Audio formát souboru 
-  Uzamknutý soubor 
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-  JUKEBOX  formát souboru 
 
 
18.1.1.  Režim přehrávání  
a) Zvolte si „Playback mode - Režim prohrávaní“ použitím Opt tlačítka. 
b) Vyberte si z nabídky  použitím kurzorových šipek nahoru / dolů. 
c) Stlačte OK tlačítko a následně seznam bude přehraný. 
d) Stlačte EXIT tlačítko na uzavření nabídkového listu. 
 
 
18.1.2. Režim mazání 
a) Zvolte si „Delete mode – Režim mazání“ použitím Opt tlačítka. 
b) Vyberte si seznam, který chcete vymazat použitím kurzorových šipek nahoru / dolů. 
c) Když se rozhodnete vymazat seznam, stlačte „YES“ na informačním okně.  
    Stlačte EXIT tlačítko pro výstup. 
 
 
18.1.3. Režim přejmenování 
a)  Zvolte si „Rename mode – režim přejmenování“ použitím Opt tlačítka. 
b)  Vyberte si seznam který chcete přejmenovat a potvrďte tlačítkem. A následně malé 
editační znakové okno se zobrazí. 
c)  Můžete napsat každý znak pomocí kurzorových šipek nahoru / dolů, 
     vlevo/vpravo.  
d)  Po přejmenování, vyberte „Done“ tab a potvrďte tlačítkem. 
e)  Stlačte EXIT tlačítko pro výstup. 
 
 
18.1.4. Režim uzamknutí 
a) Zvolte si  „Lock mode – Režim uzamknutí“ použitím Opt tlačítka. 
b) Stlačte OK tlačítko a následně se zobrazí odkazové okno. 
c) Vložte heslo a zvýrazněný seznam bude uzamknutý.  
d) Když chcete uzamknout další seznam, vyberte si jej použitím kurzorových šipek nahoru / 
dolů   stlačte tlačítko. 
e) Stlač EXIT tlačítko pro výstup. 
 
 
18.1.5. JUKEBOX   
a) Zvolte si „Jukebox mode – Režim JUKEBOX“ použitím Opt tlačítka. 
b) Stlačte OK tlačítko a následně potom se zobrazí JUKEBOX okno.  
c) Vyberte mp3 soubor ze seznamu souborů pro přiřazení k JUKEBOX.  
    Pro potvrzení přiřazení stlačte jen OK v JUKEBOX okně. 
d) Stlačte EXIT tlačítko nebo Opt tlačítko. 
 
Soubor, který je nahrávaný, je označený červenou barvou v sezname souborů. Takto je 
nemožné pro uživatele přehrávat, mazat nebo přejmenovávat soubory označené červenou 
barvou v době nahrávaní. 
 
Několik užitečných tlačítek v sezname  
Uživatelé mohou nahrávat živě A/V a zastavit to. Taktéž uživatelé mohou sledovat existující 
nahraný seznam použitím tlačítek jako PLAY     , FF      , REW    , SLOW 
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18.2. Standard přijímače  
 
Pro zpřístupnění Standardu přijímače stlačte pohyblivé kurzorové šípky vlevo/vpravo nebo 
tlačítka jako jsou PLAY         ,  FF            , REW             , SLOW              . 
 
Popis ikon: 
- Time Shift status – Stav funkce časového posunu 
-  Recording status – Stav nahrávaní 
- Time Shift and record status – Stav funkce časového posunu a nahrávaní 
- Playback and trick status: Přehrávání a stav pohybu 
- Time Shift playback and trick status: Stav funkce časového posunu prohrávaní a  
                                                              pohybové funkce 
-  Recording, playback and trick status: Nahrávání, přehrávání a pohybové funkce                                            
 
 
18.2.1.  Stav funkce časového posunu 
Stav funkce časového posunu automaticky nahrává aktuálně hrající program.  
 
a)V případě, že je nastavení možné v menu přijímače, daná funkce je vždy funkční a mění  
   programy. Není možné pozastavit danou funkci v možném režimu včetně případu, kdy si 
   vybíráte program pro nahrávání. 
b) Když Stav funkce časového posunu je nastavený, daný Stav funkce časového posunu bude 
    pracovat jen tehdy jak stlačíte PAUSE tlačítko. 
 
 
18.2.2. Nahrávání 
a) Stlačte „Record – Nahrávání“ tlačítko pro nahrání programu, který sledujete. 
b) Režim nahrávaní nemůže být zrušený žádnou jinou kontrolou jako např. změnou  
    programu atd. jenom stlačením STOP tlačítka. 
 
Maximální doba trvaní času nahrávaní je nastavená ve Výrobním nahrávacím čase, který je 
nastavený v Menu. 
Když chcete změnit dobu trvaní použijte kurzorové šípky vlevo/vpravo. 
( Minimum: 5minút, Maximum: 10 hodin) 
 
18.2.2.1. Nahrávání a zpětné přehrávání stejného programu simultánně  
a) Stlačte „Record – Nahrávání“ tlačítko pro zvolený program. 
b) Stlačte REW tlačítko převíjení dozadu a používejte dvojité šípky vlevo/vpravo pro 
    vyhledání pozice, kterou chcete sledovat. 
c) Stlačte PLAY tlačítko, když jste našli zvolenou pozici. 
d) Nahraný kontext bude přehrávaný od této pozici  až do konce. 
 
18.2.2.2. Nahrávání a zpětné přehrávání simultánně dalšího  souboru 
a) Stlačte „REC“ tlačítko pro zvolený program. 
b) Stlačte „LIST“ tlačítko pro otevření seznamu souborů. 
c) Vyberte zvolený soubor použitím kurzorových šipek nahoru / dolů. 
d) Stlačte „OK“ nebo „PLAY“ tlačítko na přehrávání souboru. 
e) Stlačte „STOP“ tlačítko pro pozastavení sledovaní souboru a následně nahrávaný program 
    bude ukázaný. 
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18.2.2.3. Nahrávání a sledovaní přímého programu simultánně 
Můžete sledovat další program V době nahrávaní. 
a) Stlačte „REC“ tlačítko pro zvolený program. 
b) Zvolte „OK“ tlačítko pro sledovaní seznamu programů. 
c) Vyberte program, který chcete sledovat pomocí kurzorových šipek nahoru / dolů. 
 

- VŠIMNITE SI –  
Několik programů je omezeno transpondérem z nahrávajícího programu. 

 
 
18.2.3. Playback – Přehrávání 
a) Stlačte „LIST“ tlačítko pro otevření seznamu souboru. 
b) Vyberte soubor, který chcete sledovat použitím tlačítek nahoru / dolů.  
c) Stlačte OK tlačítko nebo PLAY tlačítko. 
d) Stlačte EXIT tlačítko pro výstup e seznamu souborů. 
e) Stlačte kurzorové šípky vlevo/vpravo nebo tlačítko s volitelnými funkcemi REW, FF  
    nebo jiné když chcete zkontrolovat stav hraní. 
f) Stlačte numerické tlačítko (0-9) v Režime prohrávaní. 
g) Každé číslo znamená hodnotu čísla do 10. Když stlačíte číslo 3, kontrolní pozice bude 
     umístěná v 30% z celkové pozice. 
 
 
18.2.3.1. Skok v Režimu přehrávání 
a) Můžete umístit kontrolní pozici do zvolené pozice použitím kurzorových šipek 
    vlevo/vpravo. 
b) Uvolněním kurzorových šipek vlevo/vpravo, přehrávání pokračuje z teto pozice. 
 
18.2.3.2. Záložka 
 
Pro zabezpečení pohodlí, záložková funkcí umožňuje nastavení záložek uvnitř souboru na 
pokračovaní nebo speciální cílovou pozici v souboru. 
 
a) Přehrajte si soubor, který chcete sledovat. 
b) Přesuňte kontrolní pozici na oblíbenou pozici použitím kurzorových šipek vlevo/vpravo. 
    Následně stlačte tlačítko  „MARK“ -  Nastavení záložky a bílá malá přihrádka bude   
    umístěná v této  pozici. 
c) Pro vymazání Záložky, přesuňte kontrolní pozici použitím kurzorových šipek 
     vlevo/vpravo na zvolenou Záložku a následně vyznačte tmavou danou pozici. 
     Zároveň stlačte tlačítko „MARK“ – Označení. 
d) Stlačte tlačítko „JUMP“ – Skok a kontrolní pozici bude prosunutá na další záložku 
    a přehrávání začíná od tohoto bodu. 
 
Maximální počet Záložek je 20 v soubore. 
Prvá záložka jestvuje v úvodní pozici souboru. 
 
 
18.2.4. FF/REW/SLOW režim 
Tyto funkce jsou přístupné v Režimu přehrávaní a v Stave funkce časového posunu. 
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- FF: Rychlý posun Vpřed  /Rychlost: krát 2, krát 3, krát 4. 
a) Stlačte tlačítko FF – Rychlý posun vpřed.  
b) Když stlačíte tlačítko FF – Rychlého posunu Vpřed, rychlost vzroste 4 krát. 
 
          Rychlý posun Vpřed v Režimu přehrávaní 
          Rychlý posun Vpřed v Stave funkce časového posunu  
 
- REW: Převíjení dozadu/ Rychlost: krát 2, krát 3, krát 4 
a) Stlačte REW – Převíjení dozadu. 
b) Když stlačíte tlačítko REW – Převíjení dozadu rychlost vzroste čtyřnásobně. 
 
- SLOW: Pomaly  
a) Stlačte tlačítko SLOW – Pomalu. 
b) Když stlačíte tlačítko SLOW – Pomalu  rychlost klesne na ¼. 
 
 
18.2.5. Nastavení opakovaní, kopírování a vystřihování skupiny 
Je možné nastavit skupinu opakovaní, kopírování a vystřihovaní nahraného souboru 
v Standardu přijímače. 
a) Přehrajte nahraný soubor. 
b) Umístněte kontrolní pozici na zvolenou startovní pozici použitím kurzorových šipek  
     vlevo/vpravo. 
c) Stlačte A-B tlačítko k nastavení počátečního bodu a následný pohyb ku konečnému  
     bodu použitím kurzorových šipek vlevo/vpravo. 
 
d) Stlačte A-B tlačítko znovu v konečném bode a následně se zobrazí informační okno. 
e) Můžete si vybrat funkce jako Skupina opakovaní, Kopírovaní nebo Vystřihovaní 
    použitím kurzorových šipek nahoru / dolů. 
f) Stlačte OK tlačítko k zahájení opakovaní nebo kopírovaní či vystřihovaní skupiny. 
g) Stlačte tlačítko EXIT – Výstupu nebo A-B tlačítko na potvrzení nastavení skupiny. 
 
18.3. PIP /Obraz v obraze/ 
a) Stlačte  „PIP“  tlačítko. 
b) Vedlejší obraz může být přesunutý použitím tlačítka „MOVE“ – Pohyb. 
c) Stlačte tlačítko „SWAP“  - Přepínaní mezi hlavním a vedlejším obrazem v PIP obraze. 
d) Stlačte „EXIT“ tlačítko pro výstup z PIP režimu. 
 
18.4. USB 2.0 
Je možné přenést soubory z STB do PC přes USB port. KDYŽ přenesete MP3 soubor z PC, 
můžete ho v STB uchovat a přehrávat. 
Taktéž, jak je uchovaný rádio program na hard disku, tento soubor je převedený do MP3 
formátu a následně může být přehraný v PC nebo MP3 přehrávači. 
Když chcete vykonat záznam v hard disku z STB, musíte připojit STB do PC pomocí USB 
kabela. Po připojení USB můžete používat STB jako externí hard disk. 
 
instalace USB ovladače  
Když připojíte USB kabel, dole se zobrazí odkaz a následně je možné sledovat odkazové 
okno. Vyberte z USB ovladač záznam do spodního okna. Po vložení Floppy diskety do FDD a  
určení místa v okně, stlačte tlačítko „OK“ pomocí PC myši. 
Po ukončení Nastavení ovladače, se zobrazí nový diskový ovladač. 
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CHYBNÉ ODKAZY 
 
 
Může nastat mnoho příčin nefunkčnosti přijímače. V případě nefunkčnosti zkontrolujte 
přijímač a když nedokážete odstranit příčinu, kontaktujte, prosím, prodejce. 
 
Neotvírejte přístroj a neodstraňujte kryt! Mohla by nastat nebezpečná situace. 
 
1. Přední panel nezobrazuje žádnou zprávu 
   Zkontrolujte připojení do zásuvky 
2. Není obraz ani zvuk 
    Zkontrolujte správnost připojení Audio/Video. 
   připojte správně anténní kabel. 
    Žádný nebo špatný signál – zkontrolujte propojení mezi LNB a přijímačem. 
    Audio tlumené- Stlačte Mute tlačítko. 
    Zkontrolujte zapnutí TV. 
3. Není obraz 
    Když přijímač nemůže zachytit signál, zkontrolujte anténní kabel. 
    Nastavte v Menu správně tuner parametry. 
4. Slabý nebo žádny signál 
    Satelitní parabola nesměřuje na satelit – je nutné ji nastavit. 
    Satelitní parabola je příliš malá. Je nutné ji změnit. 
    Když je LNB poškozený , je potřebné ho vyměnit. 
5. Nefunkčnost dálkového ovládání 
    Zkontrolujte baterie 


