
Uživatelská příručka

Digitální satelitní příjmač
DF 6000 CR / DF 9000 PWR

Spolupracujte s orginálním návodem anglickým (polským) číslování se může mírně
lišit.
Poznámka na řádku PWR – platí pro DF9000PWR.
Pro instalaci a nastavení přijímače jsou potřebné alespoň minimální znalosti satelitní
techniky proto doporučujeme využít služby specializovaných montážních firem.
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str. 3
Obecné informace
Digitální satelitní příjmač je vhodný výrobek, který vám dovolí náhlédnout do různých pro-
gramů, poskytovaných satelitem. Tato uživatelská příručka zahrnuje instalaci DSR a také
nezbytné kroky k uskutečnění různých možností. Také objasňuje specialní možnosti které
jsou k dispozici u DSR.

Hlavní možnosti příjímače
Viz originální návod.

Pro Vaši bezpečnost
Prostor okolo přijímače udržujte v čistotě.
Přijímač musí být umístěn na dobře větraném místě mimo zdroje vyzařující teplo.
Pro ošetřováni povrchu přístroje používejte lehkou utěrku.
Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky a při čištění vždy odpojte přijímač od sítě.
Připojujeteli jakékoliv zařízení k přijímači, tak jen když je odpojen ze sítě.
Vžádnem případě neodnímejte kryt zařízení.
Na přístroj neumísAujte žádné další elektr. zařízení.
Na přístroj neumísAujte květiny apod.
Nezakrývejte větrací otvory na přijímači.

str. 4
Pro Vaši bezpečnost:
– V okolí přijímaše udržujte čistotu.
– Nesundávejte kryt.
– Na přijímač neukládejte další zařízení.
– Nevystavujte přijímač nadměrnému horku, chladu a vlhku.
– Používejte měkký hadřík a minimum čistícího roztoku k čištění přijímače.

Rozbalení
– Po koupi tohoto přijímače, zkontrolujte kompletnost všech součásti přijímače:

1× dálkový ovládač
uživatelský manuál
2× AAA baterie
1× přijímač

Obecný provoz
Všechny funkce mohou být ovládány pomocí tlačítek dálkového ovládače a některé funk-
ce mohou být ovládány i z předním panelu.

Chcete-li se vrátit z módu používání satelitního přijímače pro běžný provoz TV, použijte tla-
čítko TV/AV.
Doporučujeme sledovat dostupnost aktuálního softwarového vybavení pro Váš přístroj no-
vější software může rozšířit možnosti Vašeho zařízení.
Upozorňujeme, že využití kteréhokoliv zařízení pro nelegální příjem a dekódování je
v rozporu se zákony.
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str. 5, str. 6
Popis dálkového ovládače
obrázek

1. Power – zapnutí, vypnutí přijímače
2. Mute – utlumení zvuku
3. Číselná klávesnice pro zadávání údajů
4. TV/RADIO výběr mez TV a rádiem
5. FAV – zobrazí seznam favoritních kanálů
6. Menu – vyvolá funkci menu, nebo pro odchd z menu
7. Pohyb nahoru a dolů ve stránkách programů
8. < PR návrat na předcházející kanál
9. SAT – zobrazí seznam satelitů

10. INFO zobrazí informace o vysílanám programu
11. PR+, PR – změna kanálu +1 / –14, nebo pohyb v Menu
12. +/– Volume nastavení hlasitosti
13. LIST OK pro potvrzení výběru v Menu
14. EXIT – návraqt do předcházejícího Menu, nebo výstup z Menu
15. EPG – elektronický programový průvodce – zálezí na providerovi
16. Přechod mezi TV a AV režimem
17. PAUSE – pauza – zmrazení obrazu a následné
18. UHF – přechod do ladícího režimu
19. PAL/NTSC volba normy PAL nebo NTSC
20. AUDIO změna jazykového kanálu během sledování
21. POSITION zobrazení infolišty pro manuální dostavění antény
22. L/R výběr jiného audio režimu
23. TXT přechod do teletextového režimu
24. REW – přetáčení programů ve třech rychlostech PWR
25. PLAY / SHOW Přijímač je v provozu, nahrávka v běžné nebo pomalé

rychlosti – PWR
26. FF přetáčení dopředu ve třech rychlostech PWR
27. STOP – zastavení přijímače nebo nahrávky PWR
28. PAUSE – zastavení obrazu
29. RECORD – záznamový/nahrávací/ program PWR

str. 7
Přední panel DF 9000 PWR
Menu – zapnutí, vypnutí přijímače
OK – potvrzení funkce
EXIT – návrat na předchozí funkci
CH +/– přepínaní kanálů (programů)
VOL +/– regulace hlasitosti

Zadní panel DF 9000 PWR
SíAový vypínač
Výstup – koaxiální AC3 –digital OUT
Výstup napětí 12 V
Výstup AUDIO, VIDEO Cinch
Výstup video SVHS
Výstup 2* SCART
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RS232 – konektor pro aktualizaci software
Vstup / výstup LNB

str. 8, 9, 10
Různé možnosti propojení mezi přístroji Audio a Video, vyberte variantu odpovídající Va-
ším zařízením.

str. 11 pl/13 ang.
Hlavní MENU
Když jste správně zapojili přijímač, menu s výběrem uživatelských možností bude v provo-
zu.

Toto menu se skládá z 5/6 hlavních menu, která uvádíme níže:
– Kanál manažér – správce
– Program průvodce
– Časový spínač
– Uživatel instalace
– Užitečnost /informace přijímače, hry/
– Podmíněný přístup CAM PWR

Při ovládání dálkového ovládače pohybujte tlačítky nahoru, dolů, vlevo a vpravo.
Menu bude vyobrazeno na obrazovce /viz obrázek nahoře/

Barevná tlačítka pro rychlou navigaci:
červená – anténní pomoc
žlutá – USALS
zelená – pevná antána
modrá – vyhledávání

Menu uživatelské nastavení:
Nastavení antény
Vyhledávání kanálu
Uživatelské nastavení
Rodičovský zámek
Tovární nastavení

Nastaveni natáčené antény DiSEqc:
1. Anténa – je možno nastavit max. 16 družic / poloh
2. Satelit – je zapotřebí vybrat název satelitu
3. LNB1, LNB 2 – frekvence vztahující se k Vašemu LNB, užijte numerickou klávesnici na

RCU nebo užijte zobrazenou KEY PAD pomocí stisknutí tlačítka OK. Máte-li dvojitý LNB,
vložte správné hodnoty do příslušného řádku na obrazovce. Běžně univerzál – pole
prázdné.

4. Přepínač 0/12 V, 22 kHz Tone, DiSEqc – vyberte dle Vašeho zapojeni
5. C/Ku nastavení pásma

Můžete si zvolit C/ku pásmo dle požadovaného příjmu a LNB
6. Nastavení krajních poloh motoru – (spoluracujte s návodem příslušného motoru) obec-

ně nastavit pomocí zeleného tlačítka – nastavení DiSEqC a dále tlač. hlasitost <, > na-
točte anténu na východ, uložte OK, natočte max. západ a uložit.

7. Zrušení krajních poloh – vyberte v menu odstranit a potvrZte OK
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Po ukončení všech nastavení a odchodu z menu bedete dotázáni pro potvrzení změn.

3.2. Nastavení fixní paraboly
1. Anténa je možno nastavit až 16 pozic pro přepínač
2. Satelit – vyberte požadovaný název satelitu
3. LNB1, LNB2 – nastav potřebné parametry
4. Přepínač (0/12 V, 22 kHz tone, DiSEqc – je zapotřebí nastavit dle Vaší konkrétní konfigu-

race.
5. Nastavení pásma – zvlolte C nebo Ku pásmu
Po ukončení editace můžete přejít na vyhledávání kanálu modrým tlačítkem.

str. 13
3.3. Nastavení USALS
Podmínkou je že Váš motor tuto funkci podporuje.
1. Anténa – možnost uložení 16 konfigurací přepínačů
2. Satelit – vyberte požadovanou družici dle názvu
3. LNB1, LNB2 nastavte dle Vašeho LNB, konfigurace
4. Přepínače (0/12 V, 22 kHz, Tone, DiSEqc) nastavit dle Vaší konfigurace.
5. Nastavení pásma C/Ku – dle Vašeho příjmu

Při nastavení USALS zkontrolujte zda anténa je v Poloze "0", , pak vyberte požadovanou
družici, dále v menu vybrat název družice kterou chceme sledovat, vložit zeměpisnou dél-
ku a šířku Vašeho místa.

str. 14
Instalace
Hledání kanálů – DiSEqC 1.2
1. Anténa – vybrat požadované pořadí antény
2. Satelit – vyberte název družice,tlačítkem OK, zobrazí se seznam satelitů
3. Pozice – v případě konfigurace s motorem – pomocí tlačítek pro hlasitost najedeme na

požadovanou polohu, sledujte úroveň signálu – změna barvy – dobrou intezito signali-
zuje žlutá barva. Oložení pozice pomocí tlačítka OK.

4. Transpordér – můžete vybrat jeden z transpordéru, Po stlačení tl. OK se objeví seznam
transp. Pokud v seznamu nenaleznete požadovaný transpordér dá se ručně zadat jeho
parametry – nový TP musíte dále zadat kmitočet a přenosovou rychlost.

5. Polarizace – vyberte požadovanou H – Horizontál – V – vertikál.
6. 22 kHz – možnost zapnout / vypnout
7. Vyhledávání – aktivace modrým tlačítkem

A. Hledání – po výbrěru možnosti – jenom FTA (nekódované programy ), CAS – nebo
i kódované

B. Třídění – možnosti FTA/CAS/A-Z, programy budou setřízeny dle zvolených kritérií.
C. Podle Paketu – vyhledává podle vysílaného paketu – záleží na providerovi
D. Prohledání SAT/TP/PID

I. SAT – prohledání vybrané družice
II.TP – prohledá vybryný transpordér
III. PID – prodledává podle PIDů

8. Žluté tlačítko – EDITACE
A. Modifikace – umožňuje ruční vložení parametrů pro prohlrdání
B. Smaž TP – odstranění transpordéru
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C. Název SAT – umožňuje změnit název zobrazovaného názvu družice k obrazu své-
mu.

4.2.
1. Anténa – vyber číslo antény
2. Satelit – pomocí tlačítek pro hlasitost vyber požadovanou družici dále jak v kap. 4.1.

4.3. Barevná tlačítka
Žluté – vyvolání podmenu umožňující změnu parametrů transpordéru

str. 16
Synchronizace – v případě že se posune anténa lze změnou doladění jedné družice změnit
nastavení i pro zbytek.
Modré tlačítko – třídění viz 4.1.7.
Nastavení antény – Červené tlačítko – vyvolá menu nastavení antény

4.4. Hledání kanálů – USALS
Zvol funkci USALS v nastavení antény, zůstane zobrazena funkce vyhledávání kanálu po
zvolení další družice se natočí anténa a po zjištění signálu začne vyhledávání. Nastavení
parametrů stejně jako v odstci 4.1

4.5. Nastavení systému
Menu nastavení systému dovoluje individuální nastavení

1. jazyk menu – vyberte požadovaný jazyk
2. jazyk audio – zvolte požadovaný jazyk zvuku
3. jazyk titulku – pokud jsou titulky vysílány
4. napájení LNB – pokud je přijímač zapojen samostatně zvolte – zapnout
5. rozměr obrazu – zvolte požadovaný rozměr obrazu dle vysílání a rozměru Vaší TV
6. výstup video – pokud Vaše TV podporuje RGB zvolte tuto možnost pro lepší obraz
7. typ TV – vyber vhodný typ normy dle Vaší TV
8. infolišta – nastavewní délky zobrazování
9. zapni na kanále – můžete zvolit kanál, který se vždy zobrazí po vypnutí ze sítě

10. norma UHF – vyber typ UHF
11. kanál UHF – zvol požadovaný kanál UHF modulátoru
12. opakování DiSEqC – pokud máte problémy s přepináním LNB, zvol 2

4.6. Rodičovský zámek
Tato funkce umožňuje zamknutí programu heslem a zabraňuje sledování programu dětmi,
je možno také zablokovat přístup do menu instalace.

postup změny hesla:
1. vlož obecné heslo
2. zvol rodičovský zámek – zap
3. vlož nové heslo
4. potvrZ nové heslo opětovným vložením

Upozornění – tovární heslo 0000
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Blokování programu heslem:
1. je zapotřebí aktivovat funkci rodičovský zámek a přejít do menu správce programu
2. zeleným tlačítkem vyvolej editace – kursorem zvol zablokuj a stlač OK
3. zvol program, který chceš zablokovat
4. stlač OK, aby se zobrazil symbol zámku
5. ukonči menu a vypni přijímač

str. 18
Použití zámku – menu instalace
postupuj obdobně jak v předcházejícím případě

4.7. Tovární nastavení
Tovární nastavení použijte v případě, že si s nastavením už nevíte rady

Upozornění:
Všechny provedeny změny budou ztraceny.

4.8. Podmíněný přístup
Přijímač DF 9000PVR umožňuje sledování kodovaných programů v těchto systémech
Viaccess, Nagravision, Irdeto, Conax, Cryptoworks, Xcrypt i SECA.
Pokud to karta nebo modul umožňuje, lze v menu podmíněný přístup získat další informa-
ce nebo ovládat menu těchto karet a modulů.

str. 19
5. Základní funkce
Po stlačení tlčítka info se v dolní části obrazu objeví infolišta o parametrech programů.

5.1. Výběr programů
Použijte tlačítka na DO CH+/– nebo na předním panelu tlačítek, popřípadě numerická
tlačítka D.O.
Během sledování programu stlačením OK/LIST se zobrazí seznam programu.

Tento seznam programu je možno třídít několika způsoby:
1. všechny programy
2. oblíbené programy
3. satelit
4. A – Z dle abecedy
5. CAS – kodované, nekodované

str. 20
5.2. Zmrazení obrazu
Tlačítkem PAUSE můžeme zmrazit aktuální obraz na obrazovce, opětovným stlačením
uvolňíme

5.3. Návrat do předchozího sledovaného programu:
použijte tlačítko – PR

5.4. Přepínání mezi programy TV/rádia
Tímto tlačítkem zvolíme zda chceme sledovat TV nebo rádio.
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5.5. Informace o programu
Tato funkce pouze v případě že provozovatel programu tuto informaci vysílá, stlačíme tla-
čítko info – načtení trvá několik sekund.

5.6. Regulace hlasitosti
Použijeme tlačítko +/– na DO ovládači nebo na předním panelu.

5.7. Utišení
MUTE slouží pro okamžité utišení zvuku – opětovným stlaČENÍM ZRUŠÍME FUNKCI

5.8. Zvuk mono/stereo
Pomocí modrého tlačítka můžeme vybrat pravý nebo levý kanál nebo stereo.

5.9. Výběr jazykového doprovodu
Pomocí červeného tlačítka audio můžeme měnit jazykové doprovody dle vysílaných jazy-
ků.

Správce programu:
Přijímač umožňuje několik způsobů přístupu k uloženým programům.

6.1. Správce programu
Umožňuje výběr programů rádiových a TV nebo nahraných na hard disku.
V menu správce programu je na levé straně zobrazen seznam všech programů a po pravé
straně informace o programu a náhled. Dole jsou zobrazeny 4 možnosti ovládání pomocí
barevných tlačítek.

str. 22
6.2. Oblíbené
Stlačením červeného tlačítka můžete zvolit skupinu oblíbených programů, tlačítkem vle-
vo/vpravo se můžete pohybovat v jednom z 8 seznamů.
Symbol $ znamená, že program je kodovaný.

6.3. Editace programů
Toto okno se vyvolává zeleným tlačítkem, v okně se zobrazí 8 funkcí pro správu programů.

6.3.1. Přesun
Zvolený program označíme tlačítkem OK pomocí šipek nahoru, dolů ho přesuneme na
patříčné místo tlačítkem OK ho potvrdíme.

6.3.2. Zablokování programů
Tato FUNKCE umožňuje rodčovským zámkem uzamknout program.

str. 23
6.3.3. Změna názvu kanálu
Při volbě položky název kanálu a výběru programu, který chceme změnit se na obrazovce
objeví klávesnice. Výběrem patřičných znaků zadáme nový název.

6.3.4. Mazání kanálu
Tato funkce umožňuje odstranění programů ze seznmu 4 způsoby:
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odstranění jednotlivého kanálu, všech kanálů daného transpondérů, všech kanálů z druži-
ce nebo všech kanálů z přijímače.
Pomocí žlutého tlačítka označíme kanál, který chceme odstranit, stlačíme OK.
Program zmizí až při odchodu z menu.

str. 24
Třídění programu
V menu správce programů stlačením žlutého tlačítka se zaktivuje funkce třídění.
Třídit lze 4 způsoby:
programy kodované a nekodované, podle názvu družice, abecedně podle názvu progra-
mů anebo tak jak jsou vysílány z družice
pozn: rádiové programy je možno třídit stejně jako televizní

7. Časovač
Tato funkce umožňuje zapnutí a vypnutí přijímače dle potřeby

7.1. Nastavení hodin
V menu nastavení hodin nastavíme čas a datum dle potřeby s možností korekce letní/zimní
čas.

7.2. Rezervace času
V tomto okně je možno zaprogramovat zapnutí a vypnutí přijímače, každý den, týden, mě-
síc dokonce i každý rok. V případě funkce nahrávání nemůžeou se tyto časy vzájemně pře-
krývat.

str. 25
EPG – elektronický programový průvodce
Přijímač má funkci EPG pro TV i rádiové programy. Stlačením tl. EPG se zobrazí informace
o aktuálním programě a programech, které budpou vysílány. Pokud se tyto informace ne-
zobrazí tak poskytovatel tyto informace nevysílá.

9. Použití hardisku
Přijímač DF9000PVR umožňuje zabudování hard disku pro možnost záznamu TV nebo rá-
diových programů. Nahraný záznam je možno samozřejmě opakovaně prohlížet.
Přijímač je dále vybaven funkcí TIME SHIFT – časový posun, umožňuje kdykoliv přerušit
sledování programu a po krátkém čase pokračovat ve sledováním bez přerušení.

str. 26
9.1. Funkce TIME-SHIFT
Tato funkce umožňuje současné nahrávaní a sledování téhož programu. Nahravaný pro-
gram je možno přehrávat s libovolným zpožděním je pouze omezeno velikosti místa na
HDD.

9.2. Záznam
Aktuálně sledovaný program je možno kdykoliv zaznamenat stlačením tlač. REC, PAUSE.
Na obrazovce se objeví r-P.
– použití funkce REC

po stlačení tlač. REC se aktuální program začne nahrávat na HDD.
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– použití tlač. PAUSE
Po stlač. PAUSE se aktualní program TV / rádio zastaví a začne se ukládat na HDD.
Program ale není ukládan na trvalo, stlačením REC se teprve záznam ukládá.

9.3. Přehrávání záznamu / přehrávání nižší rychlostí
Stlačením tlač. Play spustíme přehrání jednoho ze zaznamenaných pořadů, spouštění ak-
tuálně nahravaného pořadu umožní jeho reprodukci z v libovolném místě. Opětovné stla-
čení způsobí snížení přehrávané rychlosti. Program se zaznamenává do doby než stlačíte
tlač. PAUSE.

9.4. Prohyb v záznamu dopředu, dozadu, pauza.
Opakovaným stlačením tlač. FF během reprodukce se bude měnit rychlost >> ×4, ×8,
×16 násobku normální rychlost, stlačením tlač. REW bude posun zpět, << ×4, ×8, ×16.
Záznam lze prohlížet obrázek po obrázku s tlačítkem PAUSE.

9.5. Reprodukce záznamu během nahrávaní
Během záznamu je možno sledovat libovolný záznam již dríve zazanamenaný – funkce
TIME-SHIFT, nebo sledovat jiný program vysílaný na stejnen transpondéru ato tak že bě-
hem záznamu stačte tlač. OK, na obrazovce se zobrazí seznam již dříve zaznamenaných
programů.
Vyvoláním seznamu programů lze vybrat jiný program pro sledování ze stejného transpon-
déru.

9.6. Zastavení a uložení nahrávaného programu
Pokud během nahrávání stalčíte STOP objeví se dialogové okno umožnující uložení nahrá-
vaného programu. Pokud chcete uložit program pod zobrazeným názvem stalčte OK, ji-
nak je možno změnit název pomicí kurzoru. Volbou možnosti NE nebude uložen záznam.
Volbou REZIGNUJ opustíte dialogové okno s pokračováním záznamu. Dále je možno po-
užít funkci AUTOSTOP, kde zadáním času v minutách znamená za jak dlouho se ukončí
záznam.

9.7. Infolišta – přístup do libovolného místa záznamu
Během sledování záznamu nebo záznamu na HD stlačením tlačítka info se zobrazí infolišta
zobrazující čas záznamu od počátku nahrávání. Pokud v tuto dobu stlačíte tlač. pro změnu
hlasitosti můžete přeinout záznam dopředu neo dozadu rychlostí až ×16.

9.8. Mod přehrávání
Pokud chcete přehrát již zaznamenané programy stlačte tlač. play – zobrazí se seznam
všech záznamů. Po vybrání konkrétního záznamu tlač. OK, potvrdíte výběr. Pokud už jste
daný záznam prohlíželi, budete dotázani, zda začít od začátku nebo pokračovat od pos-
ledního ukončení.

9.9. Programování záznamů – TIMER
Pokud chcete naplánovat záznamy, tak v hlavním menu – TIMER, vyberte rezervaci času
kursory, vyberte kanál, v daný čas začne přijímač zaznamenávat. Aby se ukončil záznam,
je zapotřebí zaprogramovat další časovač.

str. 29
9.10. Programování záznamu dle EPG
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Tato funkce je závislá od služby EPG, kterou zajišAuje distributor programu. Po vyvolání
funkce EPG můžete vybrat program pro záznam stlačením tlač. REC. Zobrazí se informa-
ce, názvy pořadu, které můžete změnit. Tlačítkem OK potvrdíte záznam.

9.11. Seznam nahraných souborů
Seznam můžete vyvolat stlačením tlač. PLAY, můžete jich třídit dle abecedy.

10. Správa HDD
V menu správce programu se nachází podmenu, obsluha disků, toto menu se objeví vždy
během přehráváním záznamu a stlačením tlač. MENU. Zobrazí se informace o názvu pro-
gramu a kanálů, času, velikost volného místa a délka možného záznamu.
Můžete změnit pořadí záznamu, názvy pomocí barevných tlačítek.

11. Editace záznamu a HDD
V menu editace záznamu a editace HDD, můžete přesouvat záznamy odstraňovat, měnit
jejich název, odstranit části záznamu. Odstranění části záznamu můžete pouze během
jeho přehrávání. Všechny další funkce se provádějí na již provedených záznamech.

12. Nastavení PVR
V tomto menu – podmenu způsob přehrávání, můžete zvolit, jednou přehrát,opakování zá-
znamu nebo náhodné přehrání záznamu pomocí červeného tlačítka. V možnosti PRE-REC
je možno vypnout nebo zapnout tuto funkci tzv předzáznam.

13. Odstranění drobných problémů
Pokud nesvítí display – zkontrolujte napájení přívodu.
Pokud není obraz ani zvuk, zkontrolujte, zda není špatně natočena anténa.
Nefunguje DO – zkontrolujte stav baterií.

14. Zobrazovací display na předním panelu
Některé funkce pro lepší přehlednost se zobrazují na displeji přijímače:
1. funkce přehrávání – PLAY
2. během záznamu

dále:
1. přesun softwaru do jiného přijímače nebo PC
2. aktualizace nového softwaru
3. chyba v přenosu dat
4. odběr programu TV
5. odběr programu z VCR
6. čas čekání
8. chyba paměti FLASH
9. inicializace systému

Aktualizace 26. 8. 2005
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