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ZÁKLADNÍ INFORMACE
Digitální Satelitní Přijímač (DSP) je vhodný výrobek, který Vám umožní sledovat programy
poskytované satelitem. Tato příručka pokrývá instalaci DSP a nezbytné kroky k realizování
různých činností. Tato příručka také detailně vysvětluje speciální činnosti dostupné pouze na tomto
DSP, takže budete moci plně využít tyto činnosti.
Informace vepsané v této příručce se mohou měnit. Vyhrazujeme si právo,bez upozornění, měnit
design výrobku nebo představovat pokroky v provozní či technické výrobě.
HLAVNÍ RYSY
Vysoká kvalita Videa & Audia & Digitálního Audia
MPEG-2 digitální a plně DVB-T compliant
Poskytuje lehce ovladatelé menu
Různé funkce kanálů (oblíbené, pohyblivost, zámek, přejmenování, třídění a mazání)
Uživatelsky programovatelné informace o Satelitu & Zprostředkovači
Automatické vyhledávání nově přidaných zprosředkovačů
Nahromadění až 4 OOO kanálů
Snadná a rychlá aktualizace softvéru přes RS – 232 port
Zařízení nevyžadující nastaveník data transfernímu systému
Funkce časovače, automatické vypínání/zapínání funkce systému (denní,měsíční,roční)
automatický vyhrazený systém pohybu kanálů
Programový Elektoronický průvodce (EPG)
Podpora telvevizní funkcí
Displej v 256 barvách
Podpora Teletextu
Automatické ukládání posledního kanálu

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Aby jste se vyhnuli elektrickému šoku, neotvírejte horní skříňku přijímače, nechte opravy pouze na
kavalifikovaném opraváři.
Nenechávejte přijímač vedle dřezu, váz a nádob s vodou abyste nepoškodili přijímač.
Nenechávejte přijímač vystavený přímému slunečnímu záření a udržujte ho dále od všech zdrojů
tepla.
Neblokujte ventilační otvory přijímače, aby mohl vzduch volně procházet.
Když se stane něco nepředvídatelného, okamžitě vytáhněte zásuvku ze sítě.
Nedotýkejte se přijímače během bouřky, mohl by vás zasáhnout elektrický šok.
Vypínejte přijímač ze zásuvky, vždy když budete vědět že budete delší čas mimo domov.
Vypněte přijímač a vytáhněte ho ze zásuvky předtím než začnete čistit povrch příjimače. Jestli je
povrch přijímače špinavý, vytvořte si slabou směs mýdla s vodou, poté do ní namočtě utěrku a
důkladně vyždímejte a až poté očistěte povrch přijímače. Nakonec povrch otřete ještě suchou
utěrkou.

ROZBALOVÁNÍ
Dálkový ovladač
Baterie
Příručka uživatele

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI

Během pročítání této příručky zjistíte že každodenní činnosti tohoto přijímače jsou založeny na
uživatelské serii
Na ovladači (RCU) můžete kontrolovat všechny fukce příjímače, taktéž některé na předním panelu.
Přijímač je lehce ovladatelný, vždy reaguje na vaše pokyny a je přizpůsobivý pro nadchazející
kroky.
Prosím, uvědomte si že nový software může měnit svou funkčnost přijímače.
Pokud zaregistrujete nějaké problémy či obtíže s činnostmi vašeho přijímače, podívejte se do sekce
Řešení Problémů, alternativě kontaktujete svého dealera či zákaznické centrum.

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Tlačítko

Fuknce

Vypínač
Mute
0-9
TV/RADIO
PR
FAV
SAT
Hledat
INFO
MENU

Vypíná nebo zapíná DTR
Při sledování programu vypíná zvuk
Čísla pro vybírání zvoleného programu či zvoleného menu
Přepíná mezi režimem TV a Rádio
Přepíná zpět na předchozí program
Zobrazuje oblíbený (favoritní) seznam
Zobrazuje seznam satetelitů
Zobrazuje okno „Hledat“
Ukazuje informace o současném kanálu
Toto tlačítko zmáčkněty pro menu na obrazovce, a vyvolejte
instrukční tabulku
Pro pohyb na seznamu programů
Realizuje vybrané položky v menu nebo
Přepína programy nahoru a dolů, v menu posouvá položky
nahoru/dolů
Přídává nebo ubírá na hlasitosti při sledování programů, v menu
posouvá položky doleva/doprava
Elektronický programový průvodce
Nastavuje různé hlasové režimy
Přepíná mezi TV a AV režimy
Zapíná teletext nebo titulkový režim
Přechází do ZOOM režimu
Po jednom zmáčknutí zastaví obraz, opětovné zmáčknutí přejde do
normálního režimu
Nastavuje režim časovaného vypnutí.
Přechází do 9-obrázkového režimu zobrazeného na displeji.

NAHORU/DOLU
OK,LIST
PR+, PRHLASITOST
EPG
….......
TV/AV
TXT
ZOOM
PAUSE
SLEEP
….......

Hlavní menu
Ujistětete se, že jste správně instalovali a zapojili kably přijímače. Jestliže přijímač je ve stavu
FACTORY, nebo se neobjevil seznam programů, po zapnutí se zobrazí na obrazovce hlavní menu.
Pokud máte zapnutý normální režim TV/Radio, zmáčkněte tlačítko MENU na dálkovém ovladači
aby jste se dostali do okýnka hlavního menu.
Toto menu se skládá z 5 hlavní částí:
upravit kanál
instalace
nastavení systému
nářadí
hra
Během instalace tlačítko OK potvrzuje výběr, a tlačítko LIST ukazuje Down List Box pokud
je kolonka označená. Pokud chcete zadat číselné hodnoty, použijte numerické klávesy na dálkovém
ovládání.
Tlačítka PR+, PR- použijte k posunu Nahoru/Dolů , a tlačítka …............ použijte k posunu z
hlavního menu do podmenu a k posunu doleva/doprava.
Pokud chcete opustit menu, prosím, zmáčkněte na ovladači tlačítko Menu nebo Exit.

Pokud se neobjeví žádný program, není možné ukončit hlavní menu stisknutím tlačítka MENU
nebo EXIT. Systém vás bude informovat „No Channel“ a následující položky se vám objeví v šedé
barvě:
Podmenu
Upravit kanál
Instalace
Nastavení systému
Nářádí
Hra

- Objeví se v šedé barvě když není žádný program
- TV seznam kanálů, Rádio seznam kanálů, Smazat vše
- Spojení antény, Seznam satelitu, Nastavení antény,
Samostatné hledání satelitu, hledání více satelitů, seznam TP
- Jazyk, Tv systém, Nastavení polohy času, Nastavení času,
Rodičovský zámek, Nastavení OSD, Oblíbené, Ostatní
- Informace, Nastavení FACTORY, SatecpDX automatické
programování, Rs232 Master
- Tetris, Othello

1.Seznam kanálů
1.Stisknutím tlačítka OK zadáte vstupní heslo, bez zadání vstupního hesla se nelze dostat do menu.
Základní heslo je „0000“ .
2.Stisknutím tlačítka PR+, PR- můžete pohybovat kurzorem nahoru a dolů.
3.Stisknutím tlačítka EXIT či tlačítka … můžete přejít do levého menu.
1.1 Seznam TV kanálů
1.Stisknutím těchto tlačítek …........ si vyberete satelit
2.Stisknutím PR+, PR- si zvolíte vámi vybraný program, po stisknutí tolačítka OK se objeví malé
okénko. Při pohybu žlutého kurzoru nahoru /dolů se zobrazí šedá linka, která vám indikuje právě
probíhající program v malém okně.
3.Stiskněte tlačítko FAV, abyste si mohli označit svůj oblíbený program, poté stiskněte tlačítko OK,
tím si přidáte vámi vybraný program do seznamu oblíbených programů.V seznamu vyberte
skupinu, kterou chcete přidat do seznamu, pak stiskněte OK. Po této operaci se u vybraného
programu objeví značka, tzn., že program byl zařazen do oblíbených programů.
4.Stiskněte červené tlačítko, tímto se dostanete do režimu zámku programu. Vyberte program,
stiskněte OK, následně se objeví značka, tzn. Že program je zamčený.Po znovustisknutí tlačítka se
program odemkne. Pro opuštění režimu zamykání opět stiskněte červené tlačítko, tímto se program
pro zamykání vrátí do původního stavu.
5.Stiskněte zelené tlačítko, tímto se dostanete do skip režimu, pak stiskněte OK. Po této operaci se u
vybraného programu objeví značka, tzn., že program je v režimu skip. Po znovustisknutí tlačítka se
program vrátí do původní pozice. Pro opuštění režimu skip opět stiskněte zelené tlačítko.
6.Stiskněte žluté tlačítko, tímto se dostanete do režimu MOVE, pak stiskněte OK. Po této operaci se
u vybraného programu objeví značka, tzn., že program je v režimu skip.Zmáčknutím tlačítka PR+,
PR- dostanete kurzor do pozice, kde chcete lokalizovat, pro potvrzení stiskněte OK. Pro vrácení do
původní pozice stiskněte opět žluté tlačítko.
7.Do režimu pro úpravu kanálu stiskněte modré tlačítko.

i.Třídění (Červené tlačítko)
Stisknětě červené tlačítko, tímto se dostanete do menu třídění.
Jméno (A-Z): Vzestupné pořadí, vynechávající znak $, číslo je vpředu, poté počáteční písmeno, a
nakonec spodní případ.
Jméno (Z-A): Opačný případ viz nahoře.
Volné/Kódované: všechny FTA programy jsou v seznamu nahoře, zatímco všechny kódované
programy jsou nakonci.
Zámek: všechny zamknuté programy jsou v seznamu na konci.
ii. Úprava (zelené tlačítko)
Stiskněte zelené tlačítko, tímto se dostanete do menu úprav. Vyberte program a stiskněte OK
tlačítko, títmo se dostanete do menu Přejmenování. V tomto okně, zmáčkněte červené tlačítko aby
jste mohli přepínat mezi počátečním písmenem a dalším písmenem.Stiskněte zelené tlačítko pro
vymazání znaku na kurzoru, stiskněte (volume), pro pohyb kursoru doleva/doprava. Stisknětě
numerickou klávesnici (0-9), pro vložení znaku, prosím řiďte se dle tabulky uvedené níže. Stiskněte
žluté tlačítko pro uložení a opuštění programu, či modré tlačítko pro zrušení a opuštění programu.
Numerické tlačítka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

Zmáčkněte opakovaně,objeví se pořadě.
.,?!@1
ABC2
DEF3
GHI4
JKL5
MNO6
PQRS7
TUV8
WXYZ9
(mezera)_-0

Pokuj není jméno zadané, systém ukáže dialog, informující „Jméno“, pokud stisknete žluté tlačítko.
Po stisknutí tlačítka OK se tento dialog zavře.
. iii. Úprava (modré tlačítko)
V Úpravě kanálu, stiskněte modré tlačítko, pro přesun tlačítka Smazat nahoru. Vyberte program a
stiskněte OK, pro zaznačení značky mazání. Po opětovné stisknutím tlačítka OK tuto značku
zrušíte.
Po stisknutí tlačítka EXIT, se objeví dialog s otazkou zda jste si jisti a chcete uložit změny. Po
uložení stačí stisknout tlačítko Ano, pro odchod z programu bez uložení stačít stisknout tlačítko Ne.

1.2 Seznam Radio kanálů.
Tento program funguje stějně jako v sekci 1.1 Seznam TV kanálů.
1.3 Smazat vše
Přesuňte kurzor na složkuk Smazat vše, po zmáčknutí tlačítka OK se objeví dialog „Pozor! Opravdu
chcete smazat všechny kanály?“
Stiskněte EXIT, a objeví se dialog „Opravdu chcete uložit?“ Stiskněte tlačítko YESa stiskněte
tlačítko OK pro uložení a tlačítko NO pro odchod bez uložení.
2. Instalace
1. Stiskněte OK nebo …...........tlačítko pro vložení vstupního hesla, do menu se nedostanete
pokud nezadáte správné heslo. Základní heslo je 0000.
2. Pro posun Nahoru/Dolů, stiskněte tlačítka PR+, PR-.
3. Stisknutím tlačítka EXIT či …....... přejdete do levého menu.
2.1 Anténové připojení
Stisknutím tlačíka …....si vyberete mezi Motor anténou či pevnou anténou.
2.2 Seznam Satelitů
1. Stisknutím tlačítek PR+, PR- si vyberete satelit dole nebo nahoře.Po stisknutí tlačítka OK
satelit vyberete a označíte. Opětovné stisknutí tlačítka OK svůj výběr zrušíte.
2. Pokud není k dispozici žádný satelit, červené a modré tlačítko nebude aktivní.
3. Stisknutím červeného tlačítka se dostanete do menu Úprava Satelitu. Stisknutím tlačítek
PR+, PR- se budete kurzorem pohybovat Nahoru/Dolů.
Jméno: Použijte numerické klávesy pro změnu jména satelitu, prosím, držte s jmen Úprav
kanálů.
Zeměpisná Délka: Stisknutím tlačítek …....můžete přepínat mezi východní zem. Délkou či
západní zem. Délkou. Po zmáčknutí tlačítka OK, použijte numerické klávesy, pro udání a úpravu
zem. Délky. Pro odchod z tohoto režimu stiskněte tlačítko EXIT či tlačítka PR+, PR-. Zeměpisnou
délknu si můžete vybrat mezi 1 až 180 stupňy. Pokud tento rozsah překročíte systém vás bude
informovat, když stlačíte žluté tlačítko na dálkovém ovládání.
Pro uložení zmáčkněte žluté tlačítko, pro odchod beze změn stlačte prosím modré tlačítko.
4. Pro menu Přidat satelit, stlačte zelené tlačítko. Následující operace jsou totožne s menu
Úprava Satelitu.
5. Stiskněte modré tlačítko, objeví se dialog „ Opravdu chcete smazat vše?“. Pro smázání
satelitů stiskněte OK. Pro zrušení stiskněte OK na ikonce Ne.
2.3 Nastavení Antény
Část A: Fixní
Při předpokladu že jste si zvolili Fixní Anténu v okénku Anténové připojení.
1. Satelit: všechny vybrané satelity ze seznamu satelitů jsou zobrazeny v této složce. Stiskněte

…....... pro volbu satelitu, nabízeném pořadě, či stiskněte OK pro volbu vámi zvoleného
satelitu, po opětovném stisknutím OK vaši volbu potvrdíte.
2. LNB frekvence, zprostředkovač, DiSEqC1.0, DiSEqC1.1: Stejné činnosti jako nahoře.
3. 22K, 0/12V, tónový impulz, LNB : Pro výběr stiskněte ….........., nabídka je v pořadí.
Část B: Motor
Při předpokladu že jste si zvolili Motor Anténu:
1. typ LNB: Vyberte vhodný typ LNB
2. typ Motor: Zvolte mezi KiSEqC1.2 a USALS. Při výběru DiSEqC1.2, následující zdejší
zem. Šířka a délka se objeví v šedé barvě.
3. Smazat vše: Po stisknutí OK se zobrazí dialog „ Opravdu chcete smazat nastavení pozize
satelitů?“ Stiskněte Ok na tlačítku Ano pro smázání paměti o pozici satelitů, které byly
současně připojeny.
4. Nastavení Motor Antény: Stiskněte OK a dostanete se do okna nastavení.
Satelit: Stiskněte …... pro výběr satelitu v pořadí, či stiskněte OK pro přejití na spodní
menu, poté vybere satelit a stiskněte OK pro potrvrzení.
Zprostředkovač: Stejná činnost jako nahoře.
Číslo pozice., & Uložit: Škála je od 0 do 63. „0“ je základní pozice. Můžete vybrat vhodnou
hodnotu, při otáčení anténou.
Go to X: Stisknutím OK se dostanete na seznam, vyberte vhodnou pozici (1 až 63), pro náhled k
vybrané pozici.
Západ (uložit) Východ: Stisknutím …-.....se otočíte na západ, stisknutím ….+.... se otočíte na
východ. Stisknutím OK se zobrazí dialog „ Jste si jisti že změnou pozice satelitu?“ Stisknutím
tlačítka OK na tlačítku Ano, tuto pozici uložíte, Stisknutím OK na tlačítku Ne tuto operaci zrušíte.
Rekapitulace: Stisknutím OK se zobrazí dialog „Jste si jisti že chcete změnit pozici satelitu?“
Stisknutím OK na tlačítku Ano provedete rekapitulaci.
5. Nastavení limitu: Stisknutím OK se dostanete do menu nastavení limitu.
Nastavení limitu: Stisknutím tlačítek -+ přepínáte mezi neumožněným, východním či
západním limitem.
Nastavení limitu: Kurzorem se dostaňte na menu Nastavení Limitu. Můžete stisknout – pro
otočení na západ a stisknutím + pro otočení na východ.
Přejít na reference: Stisknutím OK přejdete na reference. Pokud si vyberete neumožněný
limit nahoře v nastavení satelitu, tato položka se zobrazí v šedé barvě.
6. Pokud si vyberete USALS, složka Smazat vše se zobrazí v šedé barvě.
Místí zem. Délka, šířka : Stisknutím tlačítek +,- můžete přepínat mezi: Západem,
Východem, Severem či Jihem. Stiskněte Ok pro přechod do režimu úprav. Použijte numerické
klávesy (0-9), pro vložení zeměpisné délky či šířky. Stisknutím MENU či EXIT opustíte toto menu.
Škála u délky je 0 až 180, zatím co u šířky je 0 až 90. Pokud tato hodnota přesahuje rozsah, při
opuštění menu sezobrazí dialog „Mimo rozsah“ . Stisknutím OK zavřete tento dialog.
7. Nastavení Motor: Stisknutím OK se dostanete do tohoto menu.
Satelit, zprostředkovač: Stisknutím +,- si zvolíte satelit či zprostředkovač, či stisknutím OK se
dostanete na spodní seznam a můžete si z tohoto seznamu vybrat.
2.4 Vyhledávání jednoho satelitu.
1. Satelit: Stisknutím +,- si vyberete satlit v pořadí, či stisknutím OK se dostanete na spodní
menu, kde si zvolíte satelit, a stisknutím OK potvrdíte vaši volbu.
2. Pouze FTA: Stisknutím +,- si vyberete mezi Ano a Ne.

3. Prohlížení Kanálů: Stisknutím +,- si vybíráte mezi TV+Radio, TV kanály, Radio.
4. Vyhledávání Sítě: Vyberte si mezi Ano a Ne. Tato složka se zobrazí v šedé barvě, když je
Automatické vyhledávání vybráno z následujícího rčžimu Vyhledávání.
5. Režim Vyhledávání: Stisknutím +,- si vyberete mezi Automatickým vyhledávání či
přednastaveným vyhledáváním. Automatické vyhledávání je naslepo, zatímco
přednastavené vyhledávání vyhledává podle přednastavených frekvencí.
6. Hledat: Stisknutím OK se odstartuje hledání.
2.5 Vyhledávání více satelitů.
V tomto menu můžete zároveň vyhledávát více satelitů.
1. Satelit: všechny vybrané satelity ze seznamu satelituů jsou zobrazeny v okénku v dolní
části. Stisknutím tlačítek +,- můžete mezi nima přepínat.
2. Pouze FTA: Stisknutím +,- si vyberete mezi Ano a Ne.
3. Prohlížení kanálů: Stisknutím +,- si vybíráte mezi TV+Radio, TV kanály, Radio.
4. Vyhledávání Sítě: Vyberte si mezi Ano a Ne. Tato složka se zobrazí v šedé barvě, když je
Automaické vyhledávání je vybráno z následujícího režimu Vyhledávání.
5. Režim Vyhledávání:Stisknutím +,- si vyberete mezi Automatickým vyhledáváním či
přednastaveným vyhledáváním . Automatickcké vyhledávání je naslepo, zatímco
přednastavené vyhledávání vyhledává podle přednastavených frekvencí.
6. Hledat: Stisknutím OK se odstartuje hledání.
2.6 Seznam TP
1. Stisknutím PR+, PR- si zvolíte vhodný satelit.
2. Stisknutím červeného tlačítka se vám zobrazí nabídka úprav TP.
Frekvence, Rychlost přenosu: Stisknutím +, - přidáte či redukujete hodnoty podle kroku
jedna. Můžete rovněž vložit vámi vybrané hodnoty numerickou klávesnicí. Rozsah
frekvence je od 3 000 do 13 450, zatímco rozsah rychlosti přenosu je od 1 000 – 45 000.
Pokud překročíte rozsah, hodnoty se vrátí na původní hodnotu.
Polarita: Stisknutím +,- si můžete vybrat mezi vertikální a horizontální polaritou.
3. Stisknutím zeleného tlačítka se dostanete do menu Přidat TP. Tyto operace jsou stejné jako
u
úprav TP.
4. Po stisknutí zeleného tlačítka se vám zobrazí dialog „ Jste si jisti že chcete smazat vše?“
Stisknutím OK na tlačítku Ano, smažete vámi vybrané TP. Stisknutím EXIT zrušíte operaci.
5. Stisknutím modrého tlačítka se vám zobrazí Hledání TP.
Pouze FTA, Prohlížení kanálů, Vyhledávání Sítě: Stisknutím +,- si vyberete vhodnou volbu.
Po stisknutí OK na tlačítku Ok se odstartuje vyhledávání.
3. Nastavení systému
1. Po stisknutí OK či + se přesunete do pravého menu.
2. Stiknětě PR+, PR- pro posun Nahoru/Dolů.
3. Po stisknutí EXIT či – se přesunete do levého menu.
3.1 Jazyky
1. Po stisku OK se dostanete do menu Jazyky. Vámi zvolený jazyk si vyberete, když stisknete
tlačítka +,-, zatímco po stiskutí tlačítek PR+, PR- se bude kurzor pohybovat v pořadí nahoru,
dolů.
2. Po stisknutí MENU či EXIT se nastavení uloží a opustíte menu.

3. Jazyk si vyberte dle vlastí libosti.

3.2 Systém TV
Stisknutím tlačítek PR+, PR- se kurzor bude pohybovat Nahoru/Dolů. Zatímco když stisknete +,nastavení se uloží, efekt se projeví okamžitě.
1. Režim Displeje: Můžete si vybrat mezi: Auto, PAL, PAL-M, PAL-N, NTSC.
2. Režim Vzhledu: Můžete si vybrat mezi: 4:3 Letter Box, 4:3 PanScan, 16:9.
3. Video výstup: Můžete si vybrat mezi RGB a CVBS. Pokud si zvolíte režim RGB, VCR
Loopthrough se zobrazí v šedé barvě.
4. RF systém, RF kanál: PAL:21-29, NTSC:14-83
3.3 Nastavení místího času
1. Letní čas:Vyberte mezi Zapnuto/Vypnuto. Vypnuto – normální čas. Zapnuto – normální čas
plus jedna hodina navíc.
2. GMT Offset: Když stisknete ON v GMT užití, systém vám automaticky zobrazí na
obrazovce informace o datumu a času. Datum a Čas se vám zobrazí v šedé barvě. Zvolte si
vhodnou volbu v GMT Offset složce. Základní nastavení je GMT – zapnuto.
3. Datum a čas: Po stisknutí Vypnuto v GMT Usage, Datum a čas budou aktivní, zatímco
GMT Usage se zobrazí v šedé barvě. K vložení vašich hodnot použijte numerickou
klávesnici.5. Po nastavení, stiskněte MENU či EXIT pro uložení a opuštění z režimu. Pokud
hodnoty nejsou platné, systém vás bude informovat „Hodnoty nejsou platné! Chcete
pokračovat v úpravě?“ Stiskněte OK na tlačítku Ano pro pokračovaní v modifikaci, či
stiskněte OK na tlačítku Ne pro konec bez uložení.
3.4 Nastavení času
Pokud nemáte zapnutý program, není možné vstoupit do tohoto okna. Zde můžete nastavit 8 složek.
Zvolte hodiny Nahoru/Dolů, a stiskněte OK, zobrazí se vám menu nastavení.
1. Režim Hodin: Základní nastavení je Vypnuto. Hodiny můžete nastavit jenou, denně,
týdenně, měsíčně a ročně.
2. Timer Servis: Zvolte mezi kanálem a sdělením. Pokud máte zvolený Kanál, Kanál buzení je
zobrazen v následující složce. Pokud máte zvolené Sdělení, Sdělení buzení je zobrazeno v
následující složce. V Upomínce si můžete vybrat mezi Narozeninami, Výročím a Obecné.
Jakmile si vyberete, složka trvání se vám zobraní v šedé barvě.
3. Upomínka Datumu, Na Čas: Použijte numerickou klávesnici pro vložení datumu.
Doba trvání: Nastavte čas. Systém se automaticky vypne po uplynutí času.
Stiskněte MENU či EXIT pro uložení a opuštění menu.
3.5 Rodičovský zámek
Předtním než vstoupíte menu Rodičovský zámek, musíte zadat heslo. Základní heslo je OOOO.
1. Zámek menu: Stisknutím +,- si zvolíte mezi Zapnuto/Vypnuto. Pokud zvolíte Zapnuto,
nebudete se moci dostat do většiny oken, aniž zadáte heslo.
2. Zámek kanálů: Stisknutím +, - si zvolíte mezi Zapnuto/Vypnuto. Základní nastavení je –
Vypnuto. Pokud zvolíte Zapnuto, nebudete moci sledovat zamknuté kanálu, aniž vložíte
heslo.
3. Nové heslo: Použijte numerickou klávesnici pro vložení nového hesla.

4. Potrzení hesla: Vložte znovu heslo. Toto heslo se musí shodovat s Nový heslem. Systém vás
bude informovat „Heslo úspěšně změněno“.
3.6 Nastavení OSD
1. Titulky na Displeji: Stisknutím kláves +,- si zvolte mezi Zapnuto/Vypnuto.
2. Překročení časového limitu OSD: Stisknutím +,- si můžete vybrat volbu od 1 do 10, začíná
se volbou 1. Základní hodnota je 5.
3. OSD průsvitnost: Stisknutím +,- volíte mezi Vypnuto, 10%, 20%, 30%, 40%. Základní
volba je Vypnuto.
Stisknutím MENU či EXIT nastavení uložíte a opustíte program.
3.7 Oblíbené
Tady je 32 oblíbených skupin v tomto okně. Stisknutím PR+, PR- si zvolíte vámi vybranou volbu a
stisknutím OK toto okno přejmenujete. Další činnosti jsou stejné jako nahoře.
3.8 Ostatní
1.
2.
3.
4.

LNB Power: Výběr mezi Zapnuto/Vypnuto.
Channel Play Type: Vyberte si mezi:Vše, Volný výběr, Scramble.
Změna kanálu: Výběr mezi Zmraženou a Černou obrazovkou.
Reproduktorek: Výběr mezi Zapnuto/Vypnuto.

¨
4.1 Nářádí
1. Stiskněte OK či +, aby se vám zobrazil dialog „Vložit heslo“. Do tohoto menu se
nedostanete aniž zadáte správné helso. Základní heslo je 0000.
2. Pro pohyb kláves Nahoru/Dolů stisknět PR+, PR-.
3. Pokud se chcete dostat do levého menu, stiskněte klávesu EXIT či -.
4.1 Informace
Po stisknutí OK se vám zobrazí informační okno.
4.2 Originální seřízení
Po stisknutí OK se dostanete do menu seřízení.
Vyberte Ano a stiskněte OK pro návrat do originálního seřízení. Všechny vyhledané kanály a
nastavené informace budou vymazány. Stiskněte OK na tlačítku NE pro zrušení činnosti, či
stiskněte MENU nebo EXIT pro zrušení a opuštění menu.
4.3 SatcoDX Automatické programování
Stiskněte OK na tlačítku Start, aby jste obdrželi data z RS232 za 10 vteřin.
4.4 Aktualizace Rs232

1. Stiskněte +,- pro výběr mezi allcode,maincode, card, Radioback, keydate, defaultdb.
Základní volba je allcode.
2. Po stisknutí OK na tlačítku Start se začne kontrolovat sériový port.
5. Hra
1.
2.
3.
4.

Stiskněte OK či + pro vstup do tohoto menu.
Stiskněte PR+, PR-, pro pohyb kurzoru Nahoru/Dolů.
Stiskněte EXIT či - , tímto přejdete na levé menu.
Vyberte si hru, kterou chcete hrát, a stiskněte OK.

6. Klávesové zkratky
6.1 Informace
Stiskněte INFO a zobrazí se vám Info bar.
Po opětovném stisknutí INFO se vám zobrazí programový průvodce současného programu. Můžete
stisknout +,- , tímto se dozvníte program na příštích 16 dní.
6.2 Elektoronický programový průvodce (EPG)
Stiskněte EPG, tímto se dostanete do EPG okna.
1. Stiskněte PR+,PR-, +,- pro pohyb Nahoru/Dolů, Doleva/Doprava.
2. Po stisknutí červeného tlačítka se vám zobrazí okno Promlčení. Stisknutím PR+, PR- se
budete pohybovat Nahoru/Dolů, stisknutím +,- se budete pohybovat Doleva/Doprava.
Stisknutím OK na ….............tlačítku se vrátíte do EPG okna. Stisknutím OK na …........
tlačítku se budete pohybovat kurzorem po současné časové linii.
Stisknutím OK na tlačítkách ….......... se budete posouvat dopředu či dozadu o půl hodiny.
Stisknutím OK na tlačítkách …..........se budete posouvat dopředu či dozadu o půl hodiny.
Stisknutím OK na tlačítkách ….......... se budete posouvat dopředu či dozadu o den. Můžete se
pousunout maximálně o 14 dní od současného data.
3. Detailní Informace: V okně EPG, stiskněte PR+, PR- či, -,+ pro volbu programu či kanálu, a
stistkněte OK pro detailní informace o současném kanálu.
4. Stiskněte zelené tlačítko pro vstup do okna Časovač. Do Časovače si můžete přidat současný
program. Maximálně však 8, pokud překročíte limit, systém vás bude informavat „ Časovač
je plný.
6.3 Hledat
Po stisknutí FIND se vám obrazí okýnko hledat. Použijte numerickou klávesnici pro zadání čísel do
kolonky a použijte barevné tlačítka pro korespondenční činnost.
6.4 Číslo
Použijte numerickou klávesnici pro zadání čísel vámi požadovaného kanálu. Pokud je vámi zadané
číslo kanálů neplatné, systém vás bude informovat „Žádný kanál nenalezen“, pro zavření tohoto
dialogu stiskněte OK.
6.5 TV/RÁDIO
V normálním režimu, stiskněte TV/RADIO pro přepnutí mezi režimem TV a RÁDIO.

6.6 Nahoru/Dolů (Změna kanálů)
Stisknutím tlačítek PR+,PR- budete měnit kanály Nahoru/Dolů. V celé skupině satelitů, můžete
vybrat kanál ve skupnině všech hledaných kanálů. Ve specificických satelitech, můžete jedině
vybrat kanál ve skupině satelitů.
6.7 Doleva/Doprava (Volume +/-)
Stisknutím +,- změníte hlasitost. Stisknutím – ztišíte hlasitost, stisknutím + hlasitost zvýšíte.
6.8 Mute
Stisknutím ….... ztlumíte hlasitost úplně. Opětovným stisknutím …........ či tlačítek +,znovuobnovíte hlasitost.
6.9 Pauza
Během sledování, můžete stisknout Pause. Tímto se obraz zmrazí, zatímco zvuk pokračuje.
Opakovaným stisknutím PAUSE se obraz obnoví.
6.10 OK
1. Během sledování, či poslouchání, stiskněte OK, zobrazí se vám seznam TV programů či
seznam Rádio programů.
2. Stisknutím PR+, PR- budete přepínat kanály Nahoru/Dolů, když si kanál vyberete, stiskněte
OK, kanál se vám zobrazí na celé obrazovce.
3. Stiskněte +,- pro výběr satelitu.
4. Stisknutím MENU či EXIT opustíte okno.
6.11 Audio
1.
2.
3.
4.

Stisknutím ….... se dostanete do okna Audio.
Stisknutím +, - si můžete vybraz mezi Levý, Pravý, Stereo a Mono.
Změna Audia je pouze spojená se současně půštěným kanálem, ne se všemi kanály.
Stisknutím MENU či EXIT opustíte toto okno.

6.12 Paměť
Po stisknutí ….......... vyvoláte předchozí kanál.
6.13 Oblíbené
1. Po stisknutí FAV se vám zobrazí okno Oblíbené.
2. Stisknutím +,- si vyberte mezi svou oblíbenou skupinou. Stisknutím PR+, PR- si zvolíte
kanál Nahoru/Dolů. Stisknutím OK se vám zobrazí kanál na celou obrazovku. Stisknutím
MENU či EXIT opustíte toto okno.
3. Pokud nemáte uložený žádný oblíbený program a stisknete FAV, systém vás bude
informovat „žádný oblíbený kanál“
6.14 Teletext

Stisknutím TXT otevřete teletext na obrazovce. Pokud program nemá teletext, systém vás bude
informovat „ Žádný teletext“. Pro odchod stiskněte EXIT.
6.15 Zoom
1. Stiskněte Zoom pro přepínání mezi Zoom1, Zoom2, Zoom4, Zoom6, Zoom8, Zoom12,
Zoom16.
2. V režimu zoom, stiskněte PR+, PR-, +,- pro pohyb kurzoru Nahoru/Dolů, Doleva/Doprava.
3. Stisknutím EXIT či MENU opustíte okno.

Řešení problémů

Problém: Přední displej nesvítí.
Možná příčina: Hlavní kabel není zapojen.
Řešení: Zkontrolujte zda je hlavní kabel zapojen do zásuvky.
Problém: Není obraz ani zvuk, ale přední panel svítí červeně.
Možná příčina: Příjimač je v pohotovostním stavu.
Řešení: Zmáčkněte tlačítko Standby.
Problém: Není zvuk ani obraz.
Možná příčina: a)Satelitní parabola neukazuje na satelit.
b)Slabý nebo žádný signál.
Řešení:
a) Srovnejte parabolu. Zkontrolujte sílu signálu v Nastavení Antény.
b) Zkontrolujte spojení kablů, LNB a další zařízení spojené mezi LNB a
přijímačem. Srovnejte parabolu.
Problém: Špatný obraz či chyba blokování.
Možná příčina: a) Satelitní parabola neukazuje na satelit.
b) Signál je příliš silný.
c) Satelitní parabola je příliš malá.
d) LNB zvukový faktor je příliš vysoký.
e) Vadné LNB.
Řešení:
a) Srovnejte parabolu
b) Zapojte signálový tlumič do LNB vstupu.
c) Vyměntě za větší parabolu.
d) Vyměntě za LNB s měnším zvukovým faktorem.
e) Vyměnte LNB.
Problém: Obraz není na obrazovce, když je přijímač zapnutý.
Možná příčina: Systém je zapojný do RF vedení.
Řešení: Zkontrolujte nastavený UHF kanál ve vašem systému a naldaďte UHF kanál pořádně.
Problém: Porucha na digitálního satelitního kanálu s pozemním kanálem, nebo video signálem.
Možná příčina: Systém je spojen s RF vedením a výstup kanálu příjímače je porušen s existujícím
pozemním kanálem nebo Video kanálem.
Řešení: Vyměnte výstup kanálu příjímače za více vhodný kanál, nebo zapojte systém do SCART
vedení.
Problém: Dálkový ovladač nefunguje.
Možná příčina: a) Baterie je vybitá.
b) Dálkový ovladač je špatně namířený.
Řešení:
a) Vyměnte baterie.
b) Namiřte ovladač správným směrem nebo zkontrolujte zda něco neblokuje přední

panel.
Poznámka: Pokud jste vyzkoušeli všechna řešení a vašmu problému to nepomohlo, prosím,
kontaktujte svého dealera nebo servis.
Sapro copyright

