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1. Základní informace 
Přijímač Digit F1 umožňuje příjem satelitních programů. Tento uživatelský manuál obsahuje 
pokyny k instalaci přijímače a k nastavení přijímače pro různé varianty provozu. 
 

1.1 Hlavní vlastnosti 

• Úplný formát MPEG2, DVB 
• PIG (Picture In Graphic) podporuje polohovací zařízení antény DiSEqC1.2 pro 

vícenásobný příjem ze satelitů ( 63 satelitů) 
• Frekvenční pásmo C/Ku je k dispozici pro každou anténu 
• Systém MENU je uživatelsky snadno přístupný 
• K dispozici je celá řada editovacích funkcí pro uspořádání přijímaných kanálů 

(oblíbené, přesunování, vymazání, přejmenování a uspořádání programů)  
• Uživatelem programovatelné informace o satelitech a transponderech 
• Automatická prohlídka nově přidaných transponderů 
• Paměť pro 2000 kanálů 
• Snadná a rychlá aktualizace programového vybavení přes port RS 232 
• Přenosový datový systém Plug-and play (DSR to DSR) 
• Funkce časovače, automatické vypnutí  - zapnutí atd. 
• Elektronický programový průvodce 
• OSD teletext a podpora titulků 
• VBI teletext 
• Pomoc při nastavení posice antény 
• Obsahuje přepínače typu LNB a přijímané normy NTSC/PAL  
• V pásmu C/Ku jsou přijímány SCPC/MCPC   
• Ovládání několika LNB přes DiSEqC 1.2 a tónem 22 kHz 
• 256 barev OSD  
• Automatická konverze PAL/NTSC 
• Automatické ukládání posledně sledovaného kanálu. 

1.2 Bezpečnost 

• K dosažení dobré ventilace udržujte volný prostor kolem přijímače. 
• Nezakrývejte přijímač a neumisťujte jej na tělesa, která vyzařují teplo. 
• K čištění používejte jemný navlhčený hadřík. 
• Nezapojujte kabely pokud je přijímač připojen do sítě. 
• Neodstraňujte kryt přijímače. 
• Nevystavujte přijímač vysokým teplotám, mrazu a vlhkosti. 
• Nikdy nepoužívejte tekutiny, spray nebo jiné látky, které by mohly vniknout do 

přijímače. 

1.3 Složení soupravy 

• 1x jednotka dálkového ovládání DO. 
• 1x uživatelský manuál. 
• 2x AAA baterie. 
• 1x přijímač DIGIT F1. 
• 1x propojovací kabel Audio/Video. 
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1.4 Jednotka dálkového ovládání 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tlačítko Funkce 
 Zapnutí/vypnutí přijímače 

 Vypnutí/zapnutí zvukového 
doprovodu 

0-9 Numerická tlačítka, volba kanálu 
TV/RADIO Přepínač režimů TV nebo Rádio 
←PR Zpět k předchozímu kanálu 
FAV Zobrazí seznam oblíbených 

programů 
INFO Zobrazí informace o sledovaném 

programu 
MENU Zobrazí MENU na obrazovku TV 

 Posun o stránku seznamu vpřed 
nebo vzad 

OK. Potvrzovací tlačítko pro povely v 
MENU 

SAT Zobrazí seznam satelitů nebo 
vyhledaných kanálů 

PR+,PR- Přepne číslo sledovaného programu 
vpřed nebo vzad 

 
Zvýší nebo sníží hlasitost 
zvukového doprovodu 

EXIT Návrat k předchozí stránce MENU, 
nebo opuštění MENU 

AUDIO Přepínač jazyků zvukového 
doprovodu 

EPG Elektronický průvodce programy 

 Volba různých režimů zvukového 
doprovodu 

TV/AV Přepínač mezi režimy TV a AV 
Position Zobrazí na obrazovce proužek 

k nastavení polohy antény  
Žluté tl. Zapne teletext nebo titulky 

UHF Přepne do režimu naladění UHF 
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1.5 Přední panel přijímače 

 
Na předním panelu jsou pouze dvě tlačítka. Jedno k zapnutí a vypnutí přijímače, druhé 
k posunu o jeden kanál vpřed nebo vzad, nebo k posunu o jednu pozici vpřed nebo vzad 
v MENU . 

1.6 Zadní panel přijímače 
 

Přívod síťového 
napájení 230 V 

Připojení digitálního audio 
systému 

SCART konektory pro připojení TV a VCR 

Připojení TV/video RCA konektor 

Připojení audio RCA konektor 

Konektor RS 232 připojení k PC 

Konektor pro připojení LNB sat. antény 
Konektor pro připojení dalšího přijímače 
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2. Instalace přijímače DIGIT F1 
 

2.1 Připojení antény a TV 

 

2.2 Připojení přijímače k TV/VCR konektory SCART 
Kabelová nebo venkovní TV anténa 
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2.3 Propojení s TV pomocí RCA konektorů 

 
 

2.4 Propojení s digitálním audio systémem 
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3. Práce s MENU 
Menu bude zobrazeno až po propojení přijímače s TV a satelitní anténou. 
Hlavní Okno MENU obsahuje 5 samostatných submenu 
• Channel Manager(Správce kanálů)  
• Program Guide (Programový 

průvodce) 
• Timer (Časovač) 
• User Installation (Uživatelská 

instalace) 
• Receiver Information (Informace o 

přijímači) 
 
Instalační volby provádíte tlačítkem pro posun kurzoru vlevo a vpravo na DO, volby 
potvrzujete tl. OK. K zadávání potřebných hodnot používejte numerická tlačítka DO. 
 
Tlačítky s označením PR+ a PR- dosáhnete posunu o jeden řádek MENU nahoru nebo 
dolů. Tlačítka pro nastavení hlasitosti používejte k posunu do dalšího submenu a k posunu 
na levou nebo pravou stranu obrazovky.  
MENU můžete kdykoliv opustit stisknutím tl. EXIT na DO . 
 
 
 

4. Uživatelská instalace (User Installation) 
Toto submenu má 5 příkazových řádků  
• Antenna Setup (nastavení antény) 
• Channel Search (vyhledání kanálů) 
• System Setting (nastavení systému) 
• Parental Lock ( rodičovský zámek) 
• Factory Default ( tovární nastavení) 
 
 
 
 
 
 

4.1 Nastavení antény s pozicionérem Diseqc 1.2 (Antenna Setup 
– 1 Diseqc 1.2 ) 

1) Antenna: Zde nastavíte  počet  (maxi-
málně 16) přepínanných antén 

2) Type: Zde zvolíte DiSEqC 1.2. 
3) Satellite: Nastavíte jméno satelitu  
4) LNB Type: Zvolíte typ LNB konverto-

ru, máte-li universální nastavíte Univ. 
5) LNB Freq: Numerickými tl. DO zadáte 

frekvenci a potvrdíte stisknutím OK.  
6) Switches (22KHz Tone, DiSEqC): 

Zvolíte režim ovládání antény. 
7) C/Ku band control: Podle potřeby zvolíte požadované kmitočtové pásmo. 
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4.1.1 Východní a západní limity 
Když stisknete zelené tlačítko, zobrazí 
se Vám  okno pro nastavení limitů – 
koncových poloh antény. Po nalezení 
východního limitu stiskněte OK na 
DO. V dotazovacím okénku nastavte 
yes a znovu stlačte OK na DO. 
Stejným způsobem postupujte při 
nastavení západního limitu. 
 
4.1.2 Reset DiSEqC limit. 
K resetu (vynulování) přemístěte 
kurzor na položku Reset DiSEqC 
limit a stiskněte tl. OK na DO. Na 
dotazovací informaci odpovězte nastavením yes a stisknutím OK na DO.  

 
Nastavení antény ukončíte stisknutím tl. EXIT. Bude zobrazena následující zpráva:Are 
yuo sure to ….. (přejete si opravdu změnit konfiguraci antény ?) Zvolte OK a počkejte až 
se nová data uloží do paměti. 
 

4.2 Nastavení pevné antény (Antenna Setup – 2 Fixed) 
 
 

1) Antenna: Nastavte číslo antény, 
max. 16, které mohou být 
přepínány. 

2) Type: Nastavte Fixed . 
3) Satellite: Zvolte jméno satelitu. 
4) LNB Type: Nastavte váš typ 

LNB, máte-li universální 
nastavte UNI. 

5) LNB Freq.: Pomocí 
numerických tl. DO nastavte 
předepsanou frekvenci pro Váš 
LNB konvertor. 

6) Switches (22KHz Tone, 
DiSEqC): Zvolte typ přepínače 
se kterým bude Vaše anténa 
spolupracovat. 

7) C/Ku band control: Podle Vaší 
konfigurace zvolte pásmo. 

 
 
Na DO stiskněte EXIT.  Informační 
okno s dotazem zda přijmout 
konfigurační změny antény potvrďte 
OK a počkejte až se data uloží. 
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4.3 Vyhledání kanálů s připojeným pozicionérem  DiSEqC 1.2  
(Channel Search – 1) DiSEqC 1.2 )  

 
1) Antenna: Zvolte číslo Vaší antény  
2) Satellite: Tl. pro pohyb kurzoru vlevo a 

vpravo nastavte požadovaný satelit. 
3) Position: Po výběru satelitu stiskněte tl. 

Position a pak podržte stisknuté tl. E 
nebo W na DO dokud příjem nebude 
kvalitní. Bude-li příjem kvalitní změní 
se barvy proužků ukazujících kvalitu 
signálu na žlutou. Nastavení potvrďte tl. 
OK na DO. 

4) Transponder: Tl. pro pohyb kurzoru 
vlevo a vpravo nastavte požadovaný 
transponder. Volbu potvrďte tl. OK na 
DO. 

5) Frequency & Symbol rate: Zapište 
hodnoty nebo zvolte nabízené a 
potvrďte. 

6) Polarization: Zvolte Hor – horizontální 
nebo Ver – vertikální. 

7) 22 KHz: Podle potřeby nastavte ON 
nebo Off (zap. – vyp.) 

8) Search : K vyhledávání kanálů 

používejte tl. se šipkami.  
• Search 1 SAT: Prohledán bude 

jeden satelit, ten který byl zvolen 
ve sloupci Satellite  

• Search TP: Prohledán bude jeden 
transponder, ten který byl zvolen ve 
sloupci TP 

• Search  Network: Budou 
vyhledány kanály, které patří do 
sítě odpovídajícího TP 

• Search  all SAT: Vyhledány budou 
všechny kanály na všech satelitech, 
které při nastavení antény byly zvoleny. 

 
Přijímač DIGIT F1 automaticky vyhledává TV a Rádiové kanály. Během procedury 
vyhledávání můžete v okně na obrazovce sledovat seznam dříve vyhledaných kanálů. 
Když procedura vyhledávání kanálů skončí, bude kurzor automaticky nastaven do pole 
s označením COMPLETE. Pak stiskněte tl. OK na DO. 
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9) Set PID:  (nastavení PID) přejete-li si nastavit  identifikační číslo ručně, zvolte TP na 
stránce Channel Search a stiskněte 
tlačítko MENU na DO. Na obrazovce 
obdržíte příkazové okénko. Pak zvolte 
položku SET PID a stiskněte OK. 
Obdržíte okénko pro nastavení PID. 
Zadejte správnou hodnotu PID a zvolte 
OK. 

10)  Sat name edit: (úprava jména satelitu) 
Chcete-li změnit jméno satelitu zvolte 
požadovaný satelit a stiskněte Sat 
Name Edit (žluté tlačítko) na DO. 
Obdržíte příkazové okénko. Tlačítky se 
šipkou na DO upravte jméno satelitu. 
Pak OK. 

11)  Delete TP: (vymazání TP) přejete-li si odstranit transponder ze seznamu, zvolte 
transponder, který chcete odstranit a stiskněte tl. MENU na DO. Obdržíte příkazové 
okno. Pak zvolte povel Delete TP  a potvrďte OK. 

12)  Re-Sync: (obnovení synchronizace) Jsou-li polohy vyhledaných satelitů z nějakého 
důvodu posunuty, můžete jednou zvolené nastavení tímto příkazem obnovit. 

13)  Go to 0“ for DiSEqC 1.2: Při instalaci antény s polohovacím zařízením DiSEqC 1.2, 
můžete tímto příkazem nastavit motor zařízení do nulové polohy. 

14)  Search Option: ( volitelné parametry vyhledávání) přijímač DIGIT F1 umožňuje 
vyhledávat kanály s následujícími parametry: 
• FTA Only (pouze volně přístupné kanály) 
• Not searched TP only (zvolíte-li tento parametr bude přijímač hledat pouze ty 

kanály na TP, které nebyly dosud vyhledány) 
• Sort by Scramble (zvolíte-li tento parametr bude přijímač řadit kanály podle toho 

jak jsou kódovány). 
 
 

4.4  Vyhledání kanálů s pevnou anténou (Channel Search – 2 
Fixed )  

1) Antenna: Zvolte číslo Vaší antény.  
2) Satellite: Tlačítky pro pohyb kurzoru 

vlevo a vpravo nastavte požadovaný 
satelit. Stiskněte OK a obdržíte seznam 
satelitů. Vpravé části okna můžete vidět 
informace o zvoleném satelitu. 

Chcete-li změnit parametry zobrazené 
v levé části okna, stiskněte červené tlačítko 
na DO. Na obrazovce obdržíte příkazové 
okno a můžete zadávat nové hodnoty. 
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4.5 Nastavení systému (System Setting) 
1) OSD Language: (jazyk v oknech MENU) zvolte požadovaný jazyk. 
2) Audio Language: (jazyk zvukového 

doprovodu) zvolte požadovaný jazyk 
zvukového doprovodu, který bude mít 
nejvyšší prioritu mezi vysílaným jazyky 
zvukového doprovodu. 

3) LNB power: Napájení konvertoru LNB. 
Je-li Váš přijímač připojen přímo na 
konvertor zvolte YES . Je-li Váš přijímač 
připojen na jiný sat. přijímač (smyčka) , 
zvolte OFF. 

4) Video output: Má-li Váš TV SCART 
konektor zvolte RGG. Jinak zvolte 
CVBS. 

5) Display Info Bar: (Doba zobrazení  informačního proužku) můžete nastavit dobu 
zobrazení informací o přijímaném 
kanálu v rozsahu 2 až 12 sek. Z výroby 
je nastaveno 6 sek. 

6) Start on Channel: Když stisknete OK, 
obdržíte seznam přijímaných kanálů. 
Jeden kanál ze seznamu můžete označit. 
Na tomto kanálu bude přijímač nastaven 
při každém dalším zapnutí přijímače. 

7) UHF Standard: Zvolte televizní normu 
(PAL, SeCAM) se kterou pracuje TV, 
který bude UHF signál zpracovávat. 

8) UHF Channel: Zvolte číslo kanálu UHF 
na kterém bude sat. přijímač posílat signál do připojeného TV. 

 

4.6  Rodičovský zámek (Parental Lock) 
Tato funkce přijímače Vám umožňuje uzamknout  zvolený kanál a tak znemožnit jeho 
sledování například nezletilým dětem. 
Sledování kanálu je pak možné pouze tehdy, 
když zadáte správný PIN. Rovněž můžete 
uzamknout data nastavená při instalaci. Jejich 
změna je pak možná pouze tehdy, když zadáte 
správný PIN. 

• Změna hesla (PIN), ve výrobě je heslo 
nastaveno na hodnotu 0000.  
1) Zvolte položku submenu s názvem 

Parental Lock. V ní nastavte ON . 
2) Zadejte nové heslo (PIN) 
3) Nově zadané heslo potvrďte 

opakovaným zadáním stejného hesla. 
  

• Uzamčení kanálu. 
1) Zobrazte seznam TV kanálů které jsou přijímány. 
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2) Na DO stiskněte modré tlačítko. 
3) Zvolte TV kanál, který chcete uzamknout. 
4) Stiskněte OK, u uzamčeného kanálu se zobrazí symbol uzamčení kanálu. 

• Jak uzamknout instalační data? 
1) Zvolte položku submenu Parental Lock. 
2) Zadejte platné heslo.  
3) V řádku Install Lock nastavte ON 
4) Zadejte nové heslo pro uzamčení 

instalačních dat. 
5) Nové heslo potvrďte opětovným jeho 

zadáním. 
6) Stiskněte EXIT. 
7) Stiskněte OK na DO. 
8) Bude zobrazeno okno s nápisem Enter Password (zadej heslo) 
9) Bez zadání správného hesla nelze vstoupit do MENU. 
Pozor!!! Hesla si dobře zapamatujte (zapište). Jinak je nutný hardware reset. 
 

4.7 Nastavení z výroby (Factory Default ) 
Přejete-li si vymazat všechna  Vaše nastavení a 
nastavit parametry přijímače tak, jak byly 
nastaveny ve výrobě, zvolte submenu 
s názvem Factory Default a potvrďte tuto 
volbu OK. Pozor!!! Všechna data a informace 
uložené do přijímače při předchozí instalaci 
budou touto procedurou vymazány. 
 
 
 
 
 

5. Zobrazovací funkce přijímače 
Sledujete-li některý TV program, nebo posloucháte-li nějaký rádiový kanál mohou být na 
obrazovce TV zobrazeny různé informace. Při přepínání TV kanálů rovněž můžete 
sledovat užitečné informace. 

5.1 Výběr kanálu, který chcete sledovat (Select Channel) 
K volbě sledovaného kanálu můžete použít tlačítko na předním panelu přijímače 
s označením CH . Dále volbu kanálu, který si přejete sledovat můžete provést 
numerickými tlačítky DO, nebo tl. s označením PR+ a PR-. Když při sledování některého 
kanálu stisknete na DO tl. OK, zobrazí se vám na obrazovce seznam dostupných kanálů. 
Stisknete-li tl. EXIT seznam kanálu bude z obrazovky odstraněn. Když v zobrazeném 
seznamů kanálů přemístíte kurzor na jiný kanál nahoru nebo dolů a stisknete tl. OK, 
budete moci sledovat kanál na který jste nastavili kurzor. 

5.2 Návrat k předchozímu kanálu (Previous Channel Recall) 
Na DO stiskněte tlačítko s označením ←PR. Přijímač se přepne na předchozí kanál. 
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5.3 Přepínání režimu TV a Rádio (TV & Radio Mode) 
K přepínání je určeno tlačítko DO s označením TV/RADIO.   
 

5.4 Přepínání režimu TV a VCR (TV & VCR Mode) 
K přepínání je určeno tlačítko DO s označením TV/AV. 
Stisknete-li toto tl. jednou přejdete do režimu TV 
Stisknete-li toto tl. dvakrát přejdete do režimu VCR 
Stisknete-li toto tl. třikrát přejdete zpět do režimu sledování satelitních programů. 
 

5.5 Informace o sledovaném kanálu (Channel Information) 
Vždy, když přepnete z kanálu na kanál budou na několik sekund na obrazovce zobrazeny 
informace o sledovaném kanálu (programu). Stejné informace můžete získat když při 
sledování kanálu stisknete na DO tl. s označením INFO. Dobu zobrazení můžete nastavit 
v rozsahu 2 až 12 sekund. 
 

5.6 Ovládání hlasitosti a volby v nastavení zvuku (Volume & 
Audio Control) 

1) Ovládání hlasitosti – k nastavení používejte tl. DO s označením ► a ◄, nebo Vol <> 
na čelním panelu přijímače. 

2) Umlčení zvuku (Mute) dosáhnete stisknutím tl. DO u kterého je symbol škrtnutého 
reproduktoru. Opětovným stisknutím stejného tl. zvukový doprovod znovu zapnete. 

3) Volby v nastavení zvuku – režimy pouze levý, pouze pravý a stereo nastavíte 
postupným stisknutím tl. DO s označením �R

L. 
4) Volba jazyku zvukového doprovodu – stiskněte červené tlačítko AUDIO na DO. 

Opakovaným stláčením si vyberte jazyk zvukového doprovodu. Funkce tohoto tlačítka 
je závislá na tom, zda je vícejazyčný zvukový doprovod na daném kanálu vysílán. 

 

5.7 Nastavení pozice antény (Position) 
Když je nutné změnit nebo upravit polohu antény stiskněte na DO tl. s označením 
POSITION. Pak stlačte na DO tl. s označením E nebo W (► nebo ◄). Na obrazovce 
obdržíte okno indikující polohu antény. 
 

5.8 Zobrazení kanálů satelitu (Sat) 
Tlačítko DO s označením SAT umožňuje zobrazit seznam vyhledaných programů na 
daném satelitu. Máte-li k dispozici několik satelitů zvolte některý a pak stiskněte OK. 
Obdržíte seznam programů zvoleného satelitu. 
 

5.9 Seznam oblíbených programů (kanálů) 
Chcete-li zobrazit dříve vytvořený seznam oblíbených programů stiskněte na DO tl. 
s označením FAV . Máte-li k dispozici několik seznamů oblíbených programů zobrazíte 
jejich obsah opětovným stlačení tlačítka FAV. Metodika vytváření seznamů oblíbených 
programů je popsaná v samostatné kapitole. 
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6. Manažer kanálů (Channel Manager) 

6.1 Hlavní funkce manažeru kanálů 
Manažer kanálů je rozdělen na dvě části. V první můžete provádět operace s TV kanály, 
v druhé pak s Rádiovými kanály. Práce s rádiovými kanály je stejná jako s TV kanály. 
Proto je popsána pouze práce s TV kanály. 
Na jedné straně okna s označením TV 
Channel je zobrazen seznam dostupných 
kanálů. V druhé části okna pak můžete 
sledovat program kanálu ve zmenšené 
podobě, nebo můžete vidět informace o 
sledovaném kanálu. K práci s kanály můžete 
využívat barevně označená tlačítka na DO. 

• Červené tlačítko – vstup do režimu 
vymazání kanálu ze seznamu 

• Zelené tlačítko – vstup do režimu oblíbené kanály 
• Žluté tlačítko – vstup do režimu přesouvání kanálů v seznamu 
• Modré tlačítko – vstup do režimu uzamykání kanálů. 

Když na DO stisknete Tl. MENU obdržíte příkazové okno, které v případě manažeru TV 
kanálů má tři povely: 

1) Rename Favorite group (přejmenování skupiny oblíbených programů) 
2) Rename (přejmenování jednoho kanálu) 
3) Sort (uspořádání seznamu kanálů podle nějakého pravidla, např. podle čísla 

kanálu, nebo podle abecedy. 
 
 

6.2 Oblíbené kanály (Favorite Channel) 

• Jak vytvořit skupinu oblíbených kanálů 
1) Když pomocí MENU vstoupíte do manažeru 

kanálů, zobrazí se Vám seznam kanálů 
s označením Favorite 1. Takto je přijímač 
nastaven z výroby.  

2) Když stisknete zelené tlačítko na DO, 
otevřete seznam nové skupiny oblíbených 
kanálů s označením Favorite 2. Jméno 
skupiny oblíbených kanálů můžete změnit. 
Stačí když v otevřeném MENU Favorite 
stisknete znovu tl. MENU na DO. Obdržíte 
okénko s příkazy. Zvolte povel Rename Favorite group (přejmenuj skupinu 
oblíbených programů). K editaci jména 
použijte nabízenou abecední tabulku. 

3) Když kurzorem v seznamu kanálů označíte 
některý kanál jako oblíbený a pak stisknete 
OK objeví se u jména kanálu symbol 
signalizující, že kanál je zařazen do skupiny 
oblíbených. Přejete-li si odstranit některý 
kanál ze skupiny oblíbených, nastavte na něj 
kurzor a stiskněte tl. OK, symbol 
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signalizující zařazení kanálu do skupiny oblíbených bude u tohoto kanálu 
odstraněn. Máte-li v seznamu označeny všechny kanály, které chcete zařadit do 
skupiny oblíbených, stiskněte dvakrát tlačítko EXIT. Tím okno Menu opustíte a 
údaje o oblíbených kanálech budou uloženy do paměti přijímače. Když znovu 
stisknete na DO tl. FAV, zobrazí se Vám vytvořené skupiny oblíbených kanálů.   

6.3 Přesun kanálu v seznamu (Move Channel) 
Nejdříve vstupte do MENU TV Channel Manager. 
V otevřeném okně tohoto submenu stiskněte žluté 
tlačítko na DO. Kurzorem označte kanál jeho pozici 
v seznamu chcete měnit. Stiskněte OK. Kurzor 
přesuňte na místo v seznamu, kde označený kanál 
chcete mít umístěn a znovu stiskněte OK. Přesun 
kanálu proběhne a přitom bude změněno i jeho 
pořadové číslo v seznamu. 
 
 
 

6.4 Uzamčení kanálu (Lock Channel) 
Nejdříve vstupte do MENU TV Channel Manager.  
V otevřeném okně tohoto submenu stiskněte modré 
tlačítko na DO. Kurzorem označte kanál, který 
chcete uzamknout. Stiskněte OK. U uzamčeného 
kanálu se objeví symbol (visací zámek), který 
signalizuje, že kanál je uzamčený, přístupný jedině 
se znalostí hesla (PIN). 
 
 

6.5 Přejmenování kanálu (Rename Channel) 
V době, kdy je zobrazeno okno hlavního MENU, 
znovu stiskněte tl. MENU na DO a potom zvolte 
povel s označením RENAME. Označte 
kurzorem kanál, jehož jméno si přejete změnit a 
stiskněte OK. Pak pomocí nabídnuté tabulky 
změňte jméno kanálu. Změnu jména zkontrolujte 
v seznamu kanálů. 
   

6.6 Vymazání kanálu ze seznamu ( Delete Channel) 
Nejdříve vstupte do MENU TV Channel 
Manager.  V otevřeném okně tohoto submenu 
stiskněte červené tlačítko na DO. Opakovaný 
stlačováním tohoto tlačítka přepínáte různé 
možnosti mazání: Delete TP (vymaž 
transponder) → Delete Satellite (vymaž satelit) 
→ Delete All (vymaž vše) → Delete Channell 
(vymaž kanál). Kurzorem označte kanál, který 
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chcete vymazat. Stiskněte EXIT a pak OK. Smazané položky seznamu není možné 
obnovit bez procedury nového vyhledání kanálu (satelitu, transponderu). 
 
 

6.7 Uspořádání kanálů v seznamu (Sort Channel) 
Vstupte do MENU s označením TV Channell 
Manager a v příkazovém okénku zvolte kurzorem 
povel SORT. Kurzor nastavte na pozici podle které 
si přejete kanály uspořádat (Favorite, Lock, 
Scramble Sat Name, CH Name) a stiskněte OK. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Elektronický průvodce ( EPG Electronic Program 
Guide) 

Na DO stiskněte tl. s označením EPG nebo 
v hlavním MENU zvolte položku s označením 
Program Guide. Na obrazovce se zobrazí okno 
elektronického průvodce.  

Zvolte jeden kanál, značku časové osy 
▼přemístěte na dobu kterou požadujete a 
obdržíte informace o právě nastaveném kanálu.  

Detailní informace obdržíte, když stisknete 

modré tlačítko DO.  
Chcete-li předchozí informace nebo 

následující, stiskněte žluté nebo zelené tlačítko 
DO.  

Data elektronického průvodce jsou 
k dispozici pouze tehdy, když jsou s daným 
kanálem vysílána.  
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8. Časovač (Timer) 

8.1 Nastavení vlastního času (Time Adjust) 
Přesný čas přijímači obvykle poskytuje satelit.  Jsou-li s touto službou nějaké potíže, 
můžete nastavit vlastní čas přijímače. V hlavním 
MENU zvolíte položku s označením TIMER. Pak 
položku TIMER ADJUST. Obdržíte okno 
v němž nastavíte potřebné hodnoty o datu a čase. 
 
 
 
 
 
 
 

8.2 Automatické zapnutí a vypnutí přijímače (Time Reservation) 
V menu TIMER zvolíte položku TIME 
RESERVATION. Obdržíte příkazové okénko ve 
kterém nastavíte všechny potřebné hodnoty 
reservace. Časovač je možné zapnout nebo 
vypnout následujícími povely Turn on the Time 
nebo Turn Off the Time. Rezervace může být 
automaticky opakována a to denně (daily), týdně 
(weekly), měsíčně (monthly) nebo pouze 
jedenkrát (once).  
 
 
 

9. Informace zobrazované na čelním panelu 
 

 
        Procedura aktualizace    Režim VCR 
        programového vybavení 
 

 
 

         Probíhá stahování    Systém čeká 
         progr. vybavení 

 
        Porucha ve vysílaných datech  Porucha přepisovatelné paměti 

 
   Režim TV     Zavádění systému 
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10. Struktura MENU přijímače 
 
 

První instalace 

 
 
 
 Struktura MENU 

 
 
 

 
 

Příručka uživatele www.omko.cz 
 


